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Förord  
Studien har genomförts på uppdrag av Domstolsverket under hösten 2017 och början av 

2018. Uppdraget gick ut på att göra en språkanalys av domar för att kartlägga och med-

vetandegöra skillnader mellan hur kvinnor och män beskrivs i domar. Forskare i projekt-

gruppen är: professor Gunilla Byrman och universitetslektor Astrid Skoglund, Institu-

tionen för svenska språket, Linnéuniversitetet. Professor Monica Burman, Umeå universi-

tet, har fackgranskat rapporttexten, och doktorand Joacim Lindh, Linnéuniversitetet, har 

språkgranskat den.  

 

Ett stort tack för vägledning och administration riktar vi till Emma Ravald på Domstols-

verket. Vi vill också rikta ett varmt tack till den tingsrätt och den förvaltningsrätt som har 

bistått med material till studien. Vi vill även tacka de jurister som delat med sig av värde-

fulla synpunkter på rapportutkast och erfarenheter från sin yrkespraktik.  

 

 

Linnéuniversitetet, Växjö, 12 oktober 2018 

 

Gunilla Byrman, projektledare (gunilla.byrman@lnu.se)  

professor i svenska språket 
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Sammanfattning  
Syftet med studien är att synliggöra och öka medvetenheten om genuskonstruktioner i 

Sveriges Domstolars skriftliga domar i brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål. Vi utgår 

från kritisk diskursanalys, där genus definieras som sociala konstruktioner av könsiden-

titeter. Studien har genomförts genom kvantitativa och kvalitativa språkanalyser. Meto-

derna kompletterar varandra genom att de kvantitativa analyserna ger en överblick av 

kvantifierbara, genusrelaterade mönster i brottmålsdomar, vårdnadsdomar och LVU-

domar. Och de kvalitativa analyserna illustrerar och problematiserar hur rättens represen-

tation av genus framträder i ett representativt, mindre urval skriftliga domar, där både 

svenskfödda och utlandsfödda parter förekommer. Följande frågor ställs:  

 

1. Vilka konstruktioner av genus och etnicitet framträder språkligt i domarna? 

2. I vilken omfattning kommer parter av olika kön till tals i domarna? 

3. Vilka dominerande teman om kvinnor och män framträder i de olika domtyperna 

(det vill säga brottmålsdomar, domar i vårdnadsmål och domar i LVU-mål)? 

4. Vilka röster kommer till tals i domtexterna och hur legitimeras rösterna? 

 

Materialet består totalt av 49 domar och är hämtat från en tingsrätt och en förvaltningsrätt. 

De enskilda domstolarna kallas fortsättningsvis för Tingsrätten och Förvaltningsrätten. 

 

Brottmålsdomar 

Det finns 21 brottmålsdomar (fridskränkning, misshandel och våldtäkt), som vi analyse-

rar kvantitativt. Vi har undersökt citat- och referatfördelning samt nyckelord och nyckel-

fraser kopplade till målsägande och tilltalade. Alla målsägande i brottmålsdomarna är 

kvinnor och alla tilltalade är män. Utsagorna återges huvudsakligen som referat, och det 

är något vanligare att kvinnorna än männen citeras. Citaten i domarna återger ofta grova 

eller uttalat talspråkliga ord och ger uttryck för till exempel sexuella handlingar. Av ana-

lysen framgår det att det ibland är oklart i textsammanhanget vilken funktion citaten 

fyller. 

 Målsägandes (kvinnornas) berättelsereferat ges mer utrymme i domarna (63 %) än 

tilltalades (männens) berättelsereferat (37 %). Även parternas språkkunskaper i svenska 

kan ha betydelse för referatens längd. De kortaste referaten bygger på utsagor från till-

talade som har haft tolk under förhöret. 

Framträdande nyckelord och nyckelfraser i brottmålen är verben ville och verbfrasen 

ville inte respektive gjorde och gjorde inte eller gjorde inget. Genom att analysera vilka 

aktörer som kopplas till dessa nyckelord och nyckelfraser framträder ett mönster av att 

domtexterna fokuserar mer på vad de målsägande kvinnorna har velat eller inte velat 

under det beskrivna händelseförloppet än på vad de tilltalade männen har velat eller inte 

velat. Omvänt är det vanligare att de tilltalade konstrueras som aktiva i den skriftliga 

redogörelsen av åtalets händelseförlopp.  
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Näranalysen av tre domar om fridskränkning och misshandel1 visar att kvinnors och 

mäns utsagor avviker från varandra, även om parterna refererar till samma tillfälle. Be-

rättelserna konstruerar teman om stormiga relationer med inslag av fysiskt och psykiskt 

våld. Stereotypa genuskonstruktioner representeras alltså via parternas röster i brottmåls-

domarna. Tematiseringarna i parternas berättelser framstår som könsuppdelade, där man-

nen har utnyttjat sitt fysiska övertag. Kvinnornas känsloliv beskrivs ofta som ambivalenta 

visavi mannen. Männens destruktiva syn på könsroller framkommer i domtexten genom 

berättelser om att de brukar våld mot kvinnorna och inte kan kontrollera sin aggressivitet. 

Våldet i dessa relationer är en vardagsföreteelse. Men domarna förtiger inte parternas 

destruktiva livsstil, som förefaller ha sin grund i värderingar av könsrollsmönster hos par-

terna. Referaten av parternas utsagor visar att de lever i ojämlika förhållanden med en 

förlegad syn på hur kvinnor och män ska vara, vilken är långtifrån den svenska idealbil-

den. Av en misshandelsdom framgår det att mannen förväntar sig att kvinnan passar upp 

honom, och om så inte sker blir han våldsam. Frågan blir hur rätten ska hantera represen-

tationen av destruktiva värderingar hos parterna utan att föra dem vidare i domtexterna.  

Näranalysen av tre våldtäktsdomar2 visar att genusstereotypa föreställningar tydligt 

framträder via de tilltalade männens refererade utsagor i domarna. En genusstereotyp som 

framträder i alla tre domarna är att män inte förstår när kvinnor säger nej till sex. En annan 

återkommande berättelse i våldtäktsdomarna är berättelsen om alkoholpåverkade kvinnor 

som följer med obekanta eller ytligt bekanta män. Av domtexterna att döma verkar kvin-

norna under rättegången ha fått frågor om hur alkoholpåverkade de varit vid brottstillfället 

och hur omständigheterna varit när de följt med främmande män. Det är stort fokus på 

kvinnornas agerande före, under och efter brottets eller det misstänkta brottets händelse-

förlopp, trots att det är männen som är åtalade (jfr Andersson 2004:271–272).  

Tingsrätterna skulle kunna problematisera och diskutera hur berättelser om våldtäkter 

återges i domar och hur detaljerat brottet behöver återges i domen som är en offentligt 

tillgänglig text. Särskilt våldtäktsdomar har varit föremål för massmedial kritik, och det 

kan bero på att journalister och lekmän tenderar att läsa domarna som sammanhängande 

berättelser. Det kan vara svårt för en lekman att förstå hur urvalet av information i utred-

ningsavsnitten har gått till, och varför detaljer om t.ex. den våldtagna kvinnans kropp 

behöver redovisas ingående i domen.  

Juristerna behöver alltså aktivt reflektera över och lägga ner stor omsorg på språket i 

just våldtäktsdomar. Vad av det som återges under rättegången behöver skrivas i domen? 

Detta är en svår avvägning, eftersom parternas attityder och värderingar inte ska döljas, 

om de är betydelsefulla rekvisit eller är relevanta för rättsliga bedömningar. Men i våld-

täktsdomarna finns det detaljer som kan uppfattas som integritetskränkande för kvinnor-

na, och domarna redovisar fler detaljer om målsägandes agerande, berusningstillstånd, 

kroppar och klädsel än på detaljer som rör de tilltalade männen. Sett ur ett textperspektiv 

                                                 
1 Se exempel i avsnitt 6.2.1–6.2.3. 

2 Se exempel i avsnitt 6.2.4–6.2.6.  
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kan det vara svårt för en lekman att skilja på vad som är refererat av parternas utsagor och 

vad som är domskäl. Därför är det betydelsefullt att strukturen i domarna är tydlig, så att 

det klart framgår vad som är rättens och vad som är parternas bidrag i texten.  

 

Vårdnadsdomar 

Vi har undersökt omfattningen av citat och referat från kärande och svarande kvinnor och 

män i totalt 7 vårdnadsdomar. Det är ovanligt att kärande och svarande parter citeras. I 

stället finns parternas berättelser i referat. Ordfördelningen mellan kvinnors och mäns 

referat visar att kvinnornas referat upptar ett större ordutrymme i materialet än männens 

(62 % mot 38 %).  

För könade personbeteckningar, som t.ex. mamma och pappa, finns det ingen märkbar 

kvantitativ skillnad mellan manliga och kvinnliga beteckningar som pekar ut biologiskt 

föräldraskap, utan de används i samma omfattning i Tingsrättens referat om män och 

kvinnor. Det finns heller ingen skillnad i hur män och kvinnor nämns vid namn; personers 

namn skrivs med för- och efternamn oavsett kön.  

I den kvantitativa analysen ingår en undersökning av ord och fraser som positivt eller 

negativt värderar parternas lämplighet som boende- eller umgängesförälder. Det finns i 

materialet fler negativt värderande belägg om de kvinnliga parterna, men materialet är 

litet och resultaten går därför inte att säkert generalisera. När en förälder bedöms som 

olämplig är det på grund av brottslighet, psykisk ohälsa eller missbruksproblem oberoen-

de av kön eller etnicitet.  

Näranalysen av två vårdnadsdomar3 visar att det finns skillnader i domarnas detalj-

rikedom. Vi kan konstatera att tingsrättsdomen med utlandsfödda parter är mer detaljerad 

och har mer utbyggda berättelser än den dom som gäller svenskfödda parter. I vårdnads-

tvisten med utlandsfödda parter tar domen upp detaljer om parternas släktingar och socia-

la nätverk. Liknande information saknas i domen med svenskfödda parter, vilket kan in-

dikera att det finns en skillnad i hur svenskfödda och utlandsfödda väljer att berätta om 

vårdnadstvister.  

I domtexterna rekonstrueras makt- och genusstrukturer från parternas liv genom refe-

rat av parternas utsagor. Det finns genusstereotypa föreställningar om att kvinnor är mer 

kontrollerande och ansvarstagande som föräldrar, medan män är mer oberäkneliga. I ut-

redningsreferaten framträder temat om mannen som hotar kvinnan och agerar oansvarigt 

mot barnet, och temat om den kontrollerande kvinnan som tar ansvaret för barnet och 

försöker skapa stabilitet i barnets vardag. I kortfattade domar blir det inte alltid tydligt 

vad som framkommit under förhandlingen. Luckorna i domars berättelsestruktur kan göra 

det svårt för en ovan läsare att förstå domslutet.  

 

LVU-domar 

Den kvantitativa analysen av 21 LVU4-domar fokuserar på i vilken omfattning manliga 

och kvinnliga vårdnadshavare citeras och refereras, liksom antalet nyckelfraser som vär-

                                                 
3 Se exempel i avsnitt 7.2.1 och 7.2.2.  

4 Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  



8 

 

derar kvinnliga och manliga vårdnadshavares omsorgsförmåga. Citat från vårdnadshava-

re av båda könen används sparsamt. Istället finns vårdnadshavarnas berättelser i längre 

utsagereferat. Kvinnliga vårdnadshavares utsagereferat upptar totalt sett ett något större 

ordutrymme än manliga. Könade benämningar som mamma och pappa förekommer ock-

så något mer frekvent för kvinnor än för män. I nyckelfraser som värderar parternas om-

sorgsförmåga noterar vi ett mönster som snarare verkar kopplat till etnicitet än till genus. 

I domar som rör nyanlända ser vi en tendens till att kvinnliga vårdnadshavares omsorgs-

förmåga värderas som en del av hemmet eller föräldrarna gemensamt (”hemmet anser 

…” eller ”föräldrar menar att …”). Därigenom blir utlandsfödda kvinnor osynliggjorda, 

vilket inte gäller för svenskfödda kvinnor. Om vårdnadshavarna är utlandsfödda är det 

vanligare att mannen benämns som vårdnadshavare 1 i relation till LVU-domar med 

svenskfödda vårdnadshavare.  

I näranalysen av 3 LVU-domar5 åskådliggörs att parter som inte är svenska medbor-

gare lever efter normer och kulturella mönster, som med svenska mått mätt ter sig repres-

siva. Hedersrelaterade problem med våld och hot synliggörs i två av de näranalyserade 

domarna, till skillnad från i den näranalyserade dom där båda vårdnadshavarna är födda 

i Sverige.  

I socialnämndens utlåtanden framkommer genusstereotyper och kulturella stereotyper 

i utredningsavsnitt, som t.ex. föreställningen om att en utlandsfödd kvinnlig vårdnads-

havare själv är ett offer för hedersförtryck. Två domar delegitimerar däremot socialnämn-

dens röst genom att betona normöverskridande teman. Det är i en dom en utlandsfödd 

man som tar ansvar för sin dotter genom att kontakta polis och socialtjänst och i den andra 

domen en utlandsfödd kvinna som utövar kontroll över sin son.  

Det finns skäl för Förvaltningsrättens jurister att särskilt uppmärksamma genusstereo-

typer eller kulturella stereotyper som kan förekomma i socialnämndernas utlåtanden eller 

under den muntliga förhandlingen, i akt och mening att inte vidareföra sådana värdering-

ar, eftersom de kan bära på destruktiva genuskonstruktioner. Juristerna bör i domen skriva 

om hedersrelaterat förtryck på ett sätt som bibehåller objektivitet i domens formuleringar.  

Den skrivna domen tar utgångspunkt i den muntliga förhandlingen. Därför kan fakto-

rer som vem som kommer tals och hur mycket taltid en part får och om samtalet sker via 

videolänk eller i rättssalen påverka hur domen utformas. Här kan genus vara en betydel-

sefull faktor, eftersom forskning om språk och genus visar att kvinnor generellt talar min-

dre i offentliga sammanhang än män (se t.ex. Einarsson 2009:185).  

 

Generella aspekter  

Vi kan inte påvisa några mönster i skrivningar eller strukturer baserat på juristernas eller 

nämndemännens kön. Men vi kan konstatera att könen på nämndemännen inte alltid fram-

går i Tingsrättens domar, men alltid i Förvaltningsrättens. 

Den språkligt mångröstade rättegången återspeglas i domtexternas språk som också de 

är mångröstade. Studien indikerar att det finns större skillnad mellan etnicitet än kön, 

eftersom det skrivs om svenskfödda och utlandsfödda på olika sätt genom att olika teman 

aktualiseras. En tendens är att män framställs som aktiva (jfr Orrbén 2015) och kvinnor 

                                                 
5 Se exempel i avsnitt 8.2.1–8.2.3. 
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som passiva bland utlandsfödda. Det finns även indikationer på att kvinnors och mäns 

beteenden framställs på olika vis utifrån traditionella och stereotypa uppfattningar om 

kvinnor och män. Det kan t.ex. gälla omsorgsförmåga i vårdnads- och LVU-domar och 

klädsel och alkoholpåverkan i brottmål.  

Sammantaget utgör domarna en skriftlig representation av andras röster som förekom-

mit under huvudförhandlingen. I en sådan skriftlig framställning måste rätten i sitt be-

mötande göra representationen i texten så att den ger läsaren känslan av att domen handlar 

om verkliga människor som bemöts på ett empatiskt och objektivt sätt. Genusneutrala 

skrivsätt handlar i det här sammanhanget inte om att språkligt avköna parter eller om att 

dölja diskriminerande förhållanden, men istället se till individens rättigheter och skyldig-

heter. Att skriva tydligt i avsnitten med domskäl är mest betydelsefullt. Men avsnitten 

med referat av parternas utsagor skrivs också av rättens ordförande. Eftersom lekmän och 

journalister tenderar att läsa domarna som sammanhängande texter flyter rättens bedöm-

ning och parternas utsagor samman för en läsare som saknar juridisk kompetens. Därför 

kan Tingsrätten försöka undvika att föra vidare ett stereotypt genustänkande som inte är 

förenligt med svenska jämställdhetsideal (jfr Jämställd 2018).  

Vi har gått igenom domarna och gjort översikter över domskälen efter måltyp. Det är 

inte alltid enkelt att avgöra vad som är ett vävt domskäl. Många domskäl har korta hän-

visningar till vad parterna anfört. Vår förståelse av vävt domskäl är ett domskäl där längre 

och sammanhängande utsagor från utredningen vävs in i under rubriken Domskäl. För-

valtningsrätten har konsekvent separerat utredningen och domskälen i alla de domar som 

analyserats här. Tingsrätten har en blandning av båda typerna med övervikt, 67 %, för 

invävda refererat i domskälen i av domarna. I brottmålsdomarna från Tingsrätten finns 

stor variation i utformningen av domskälen. Tydligast är det när rätten använder under-

rubriker för att markera vad som är parters utsagor respektive rättens bedömning.  

 

 

Rekommendationer till Sveriges Domstolars jurister  
Med utgångspunkt i resultaten från våra analyser och ambitionen att domarna bättre ska 

kunna möta kraven på lagens objektivitet skulle vi rekommendera domstolarnas jurister 

att uppmärksamma följande: 

 

Generella rekommendationer 

 Skilj tydligt mellan utredning och domskäl. I de domar som har vävda domskäl 

med insprängda referat kan det vara svårt för lekmannaläsare att urskilja vem eller 

vilka som står bakom en viss genusrepresentation. Det kan vara omöjligt att för-

hindra att stereotypa föreställningar om t.ex. genus reproduceras i domar via par-

ters refererade utsagor, men domstolarna kan medvetet försöka särskilja parternas 

röster från rättens röst. Rekommendationen för att undvika röstsammanblandning 

är att undvika så kallade vävda domskäl.  

 Sätt ut namn på nämndemän. Vi kan konstatera att namn på nämndemän inte 

alltid framgår i de skriftliga domarna, men vi rekommenderar att namnen sätts ut. 

Genom att sätta ut namnen kan domstolarna motverka eventuella spekulationer 
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hos allmänheten om att könssammansättningen kan ha påverkat rättens bedöm-

ning av t.ex. kvinnors utsagor i våldtäktsrättegångar.  

 Skriv ut explicit information om hur förhör har gått till under förundersökning 

och muntlig förhandling, i synnerhet om parterna inte talar och förstår svenska. 

Vi ser i hela materialet ett samband mellan korta referat och referat byggda på 

utsagor från parter med begränsade kunskaper i svenska. Just detta resultat kan 

domstolarna behöva diskutera och reflektera över. Vi rekommenderar domstolar-

na att skriva ut explicit information i domen om hur förhör på andra språk än 

svenska har gått till, för att därigenom motverka eventuella spekulationer om sär-

behandling på grund av språk eller etnicitet.  

 Fundera över hur representationen av röster är och bör vara i texten. En rekom-

mendation är att jurister ges möjlighet att diskutera strategier för hantering av de-

struktiva och stereotypa genusstrukturer i domar utan att texten för den skull bris-

ter i objektivitet. De stereotypa genusstrukturer som eventuellt finns hos parterna 

eller andra bör inte döljas men hanteras med försiktighet. 

 

Domstolarna bör låta ovanstående rekommendationer ingå i utbildningen för alla som 

tjänstgör som notarier eller fiskaler, och möjliggöra att lagmän och rådmän ges kompe-

tensutveckling i ämnet. Dessutom måste domarna formuleras med en lämplig narrativ 

struktur i omtalandet och beskrivningen av kvinnor och män. Givet utgången av rätte-

gången och domslutet måste domtexten vara logisk och trovärdig, eftersom skrivandet av 

en dom är en myndighetsutövande språkhandling. Det vill säga uppmärksamheten riktas 

mot det som yttrandet gör eller uträttar i och med att domar vinner laga kraft genom 

skriven text.  

 

Brottmålsdomar  

 Användning av sexistiska skällsord. Var observant på varför och på vilket sätt 

sexistiska skällsord återges. Reflektera över om ordet eller uttrycket i samman-

hanget har en tydlig funktion i den skrivna domen, exempelvis som brottsrekvisit. 

Om så är fallet: se till att uttrycket har en tydlig citatmarkering och att källan till 

yttrandet tydligt framgår. Om rättens skribenter gör bedömningen att de sexistiska 

skällsorden är nödvändiga att ha med är vår rekommendation att orden konsekvent 

skrivs inom citattecken i kombination med anföringsverb, så att ordvalet inte kan 

missuppfattas som rättens eget. (Exempel: Hon hörde honom skrika ”hora”.) 

 

Vårdnads- och LVU-domar  

 Undvik slentrianmässig användning av ord som pekar ut könstillhörighet och 

biologiskt föräldraskap (jfr Milles 2008). Använd i första hand parternas namn 

och genusneutrala ord som vårdnadshavare. Ord som pekar ut könstillhörighet 

och biologiskt föräldraskap, t.ex. mamma och pappa, kan dock vara berättigade 

att ha med i utredningsreferat för att empatiskt och vardagsnära återge uppgifter 

från minderåriga. I rapportens material används i domskälen företrädesvis för- och 

efternamn för både manliga och kvinnliga vårdnadshavare, vilket vi vill rekom-

mendera istället för könade beteckningar som t.ex. mamma och pappa. Rättens 
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skribenter kan på så sätt markera att vårdnadshavarnas kön inte har någon bety-

delse för domstolarnas beslut.  

 Undvik referat och citat med kollektiv hänvisning till vårdnadshavare. (Exem-

pel: Föräldrarna anser att dottern behöver vård.) Kollektiva hänvisningar gör det 

svårt att urskilja enskilda vårdnadshavare röster. Skriv hellre ut de enskilda par-

ternas namn. På så sätt blir det också enklare att se i vilken omfattning vårdnads-

havare av olika kön kommer till tals i t.ex. vårdnadstvister.  

 Separera rättens röst från socialnämndens röst. I domar där rätten hänvisar till 

socialnämndens bedömning av t.ex. en vårdnadshavares omsorgsförmåga är det 

viktigt att läsarna inte sammanblandar rättens och socialnämndens röster. I de fall 

socialnämnden ger uttryck för genusstereotypa uppfattningar är det angeläget att 

rätten explicit tar avstånd från socialnämndens skrivningar. Genom att följa vårt 

övergripande råd om att inte använda vävda domskäl blir det enklare att skrivtek-

niskt separera rättens röst från socialnämndens.  

 

Sammanfattningsvis är rekommendationen till Domstolsverket att stödja Sveriges Dom-

stolar i processen att använda ett jämställt och genusneutralt språk. 
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1 Introduktion och bakgrund 

Domstolsverket har fått regeringens uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsinte-

grering i syfte att verksamheten inom Sveriges Domstolar ska ge medborgarna: ”likvär-

diga villkor oavsett kön samt bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås” (Hand-

lingsplan för jämställdhetsintegration i Sveriges Domstolar 2016–2018). I planen beto-

nas att det behövs kunskap om genus och könsnormer och hur dessa tar sig uttryck i dom-

texter. Som ett led i jämställdhetsarbetet har Domstolsverket gett Institutionen för svenska 

språket vid Linnéuniversitetet i uppdrag att granska domar från två pilotdomstolar: en 

tingsrätt och en förvaltningsrätt. Uppdraget går ut på att göra språkliga analyser för att 

synliggöra hur normer och föreställningar om parter av olika kön kommer till uttryck i de 

skriftliga domar som dessa två domstolar har tillhandahållit som material för studien.  

 

 
2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att synliggöra och öka medvetenheten om genuskonstruktioner i 

skriftliga domar i brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål. I studien ser vi genus som sociala 

konstruktioner av könsidentiteter. Vidare utgår vi från ett intersektionellt synsätt på 

genus. I en intersektionell analys betonas att olika identitetskonstruktioner, som har med 

social över- och underordning att göra, samspelar och kan förstärka varandra (Jämställd 

2018). Mot bakgrund av att många av de domar som ingår i materialet berör utlandsfödda 

parter har vi valt att undersöka hur genuskonstruktioner samspelar med konstruktioner av 

etnicitet. De frågor som ställs är:  

 

1. Vilka konstruktioner av genus och etnicitet framträder språkligt i domarna? 

2. I vilken omfattning kommer parter av olika kön till tals i domarna? 

3. Vilka dominerande teman om kvinnor och män framträder i de olika dom-

typerna (brottmålsdomar, domar i vårdnadsmål och domar i LVU-mål)? 

4. Vilka röster kommer till tals i domtexterna och hur legitimeras rösterna? 

 

Den exakta beskrivningen av uppdraget är att ”göra en språkanalys av domar för att kart-

lägga och medvetandegöra eventuella skillnader mellan hur kvinnor och män beskrivs i 

domar”.  

Förutom att analysera språket i texterna är vårt uppdrag från Domstolsverket att ge 

förslag på förbättrat bemötande av allmänheten. Som utgångspunkt för de rekommenda-

tioner vi ger används tidigare forskning och FN:s mänskliga rättigheter. Rättigheterna 

finns publicerade i helhet på Regeringskansliets webbplats för mänskliga rättigheter. Det 

är: medborgerliga och politiska rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

avskaffandet av alla former av rasdiskriminering och annan slags diskriminering. 

Trots all ansträngning om att skapa likvärdiga förutsättningar för alla i samhället visar 

myndighetspraktiker att det finns stort behov av ett fortsatt arbete för att i synnerhet kvin-

nor och barn ska åtnjuta de rättigheter som är FN:s vision (jfr FN:s konventioner om 

mänskliga rättigheter 2006). Alla berörs av denna vision, och kvinnor och män måste 

tillsammans arbeta aktivt för att vi ska kunna nå FN:s vision. Det gäller även symbolisk 
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kommunikation i myndigheter och institutioner; språk, text och bemötande är betydelse-

fulla delar av den symboliska kommunikationen på myndigheter. Därför bör Sveriges 

Domstolars jurister genom sin myndighetsutövning vara uppmärksamma på hur domar 

skrivs utifrån ett genusperspektiv och etnicitetsperspektiv och mobilisera mot att diskri-

minerande strukturer upprätthålls.  

 

 

3 Etiska överväganden, materialurval och avgränsningar  
Materialet utgörs av totalt 49 domar fördelat på 21 brottmål (kvinnofridskränkning, miss-

handel och våldtäkt), 7 vårdnadsmål och 21 LVU-mål. Allt material har använts i studiens 

kvantitativa analyser. Ett mindre urval har därefter använts i studiens kvalitativa närana-

lyser. Nedan redovisas etiska överväganden, urvalsprinciper och avgränsningar av mate-

rialet.  

 

3.1 Etiska överväganden  

Eftersom forskningsmaterialet innehåller känsliga personuppgifter har vi gjort en etisk 

prövning hos regionala etikprövningsnämnden i Linköping. Etikprövningsnämnden har 

godkänt genomförande av studien som den är beskriven i den inskickade projektplanen, 

men i beslutet från den 19 september 2017 (Dnr 2017/385-31) finns följande villkor: 

”Nämnden godkänner ansökan på villkor att forskningsmaterialet utgörs av offentliga 

handlingar som inte behöver sekretessprövas.”  

Även om domarna är offentliga handlingar behandlar materialet känsliga uppgifter om 

enskilda privatpersoners liv. Därför har vi avidentifierat materialet, så att inga autentiska 

namn eller andra personuppgifter förekommer i de exempel som ges i studien. Fokus 

läggs vid att synliggöra språkliga och textuella mönster för konstruktioner av genus och 

etnicitet i domar. Det finns dock en liten risk för att någon person skulle kunna identifieras 

via citat från materialet. I valet av exempel har vi därför varit noga med att risken för 

igenkänning ska vara minimal.  

Vi har även avidentifierat de domstolar som har tillhandahållit studiens material; dessa 

kallas för Tingsrätten och Förvaltningsrätten6 i denna rapport, för att markera att uppdra-

get inte handlar om att värdera enskilda domstolar eller enskilda juristers sätt att skriva 

domar.  

 

3.2 Tingsrättens urval – domar i brottmål och vårdnadsmål 

De 21 brottmålsdomarna och de 7 domarna från vårdnadsmål är utvalda av Tingsrätten 

enligt följande urvalsprinciper: 

 

1. Mål avgjorda under 2016. Vissa mål kan dock ha avslutats under 2017.7 

2. Domar skrivna av olika skribenter, både kvinnor och män.  

                                                 
6 För att anonymisera yttranden som kommer från olika kommuners socialförvaltningar har vi konsekvent 

valt att benämna denna kommunala verksamhet för socialnämnden i denna rapport.  

7 Tingsrätten har utgått från datum för beställning av material och arbetat sig bakåt tills de har fått det antal 

domar som krävs för studien. 
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3. Friande och fällande brottmålsdomar, även om de flesta är fällande eller delvis 

fällande, respektive domar i vårdnadstvister med domslutet avslag eller bifall.  

4. Domar enbart skrivna av domare vid Tingsrätten, dvs. inga inlånade domare. 

 

3.3 Förvaltningsrättens urval – LVU-domar 

LVU-domarna har valts ut av Förvaltningsrätten efter följande urvalsprinciper: 

 

1. Mål inkomna under 2016. Vissa mål kan ha avslutats under 2017. 

2. Domar skrivna av olika skribenter, både kvinnor och män.  

3. Domar med både avslag och bifall av ansökan. 

4. En jämn könsfördelning mellan parterna i målen.  

5. Domar med fall av hedersrelaterade problem, fokus på föräldrarna (2 § LVU). 

6. Domar som rör barnets beteende eller agerande i första hand, mindre fokus på 

föräldrarna (3 § LVU). 

 

3.4 Avgränsningar och forskarnas urval av domar för näranalyser  

I uppdragsbeskrivningen från Domstolsverket står att vi ska granska hur kvinnor och män 

beskrivs i domar. Uppdraget omfattar alltså endast en granskning av hur myndiga indivi-

der av olika kön beskrivs i de olika domtyperna. Detta innebär att vi i analyserna av LVU-

domar och vårdnadsdomar inte generellt tar upp frågor som rör framställningen av barn 

och ungdomar under 18 år.  

Avgränsningen av måltyper motiveras av att det främst är i brottmål, vårdnadsmål och 

LVU-mål som deltagare av olika kön är representerade. I domar av detta slag är det bety-

delsefullt att genus konstrueras och skrivs med särskild omsorg om jämställdhetsaspekter 

och personlig integritet.  

Som nämnts ingår samtliga 49 domar i studiens kvantitativa analyser. Utöver de kvan-

titativa analyserna har vi gjort näranalyser av 11 domar. Urvalet av domar för näranalyser 

har gjorts med utgångspunkt i att urvalet ska representera:  

 

1. Olika måltyper, både friande och fällande domar i brottmål och bifall och avslag 

i vårdnadsmål och LVU-mål.  

2. Parter av olika kön och etnicitet.  

3. Domar av varierande längd.  

 

Det ska poängteras att vi inte valt ut domar med utgångspunkt i språklig utformning.  

 

 

4 Centrala begrepp och teori  
Nedan redogör vi för vad vi menar med genus och intersektionalitet, vår syn på vad domar 

är och den kritiska diskursanalysen som ett teoretiskt ramverk för studien.  
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4.1 Genus och intersektionalitet 

Genus ska i denna studie förstås som sociala konstruktioner av kvinnors och mäns köns-

identiteter (jfr Crenshaw 2003, 2008). Ett grundantagande i vår studie är att genus som 

social konstruktion framträder i texter av olika slag, här i skriftliga domar.  

Vi utgår också från ett intersektionellt synsätt på genus. Intersektionalitet (jfr Jämställd 

2018) har sitt ursprung i feministisk kritisk teori och fungerar som ett analytiskt hjälp-

medel för att undersöka hur maktordningar som bygger på samhällelig över- och under-

ordning samverkar (jfr Crenshaw 2008). I feministiska teorier med en intersektionell an-

sats står kategoriseringar i fokus (de los Reyes & Mulinari 2005). Ett grundantagande i 

intersektionella, feministiska teorier är att kategoriseringar på basis av kön, social 

tillhörighet och etnicitet samverkar och ibland kan förstärka varandra. Det är därför 

meningsfullt att undersöka hur genuskonstruktioner i texter samverkar med andra typer 

av sociala konstruktioner (jfr Crenshaw 2008; de los Reyes & Mulinari 2005).  

I många av de domar som ingår i vårt material har parterna inte svenska som första-

språk och som en följd av detta har de begränsade eller inga språkkunskaper i svenska. 

För att inte bortse från detta i vår analys har vi valt att analysera språkliga genuskonstruk-

tioner i relation till konstruktioner av etnicitet (jfr Byrman & Skoglund 2017). Konkret 

innebär detta att vi har lokaliserat teman, ord och fraser som i texterna kopplas till parter 

av olika kön och etnicitet.  

 

4.2 Kritisk diskursanalys 

Teorin utgår från kritisk diskursanalys (se t.ex. Fairclough 1992, 1995, 2010) som kom-

bineras med ett intersektionellt genus- och etnicitetsperspektiv. Den kritiska diskursana-

lysens premisser är att sociala identiteter, maktrelationer, kunskaps- och värdesystem ska-

pas, bevaras och synliggörs i den sociala, diskursiva och textuella praktiken. Kritisk dis-

kursanalys har gemensamt med feministisk diskursanalys att intresse riktas mot hur 

språkliga konstruktioner kan relateras till sociala ojämlikheter och institutionell makt (jfr 

Fairclough 2010; Litosseliti 2006). Inom teorin görs följande antaganden: 

 

1. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan språk och samhälle. 

2. Alla språkliga val har orsak och innebörd. 

3. Språk och texter ger ledtrådar till sociala och ideologiska förhållanden i det sam-

hälle där de förekommer.  

 

I figur 1 nedan försöker vi synliggöra att vi ser domar som texter. Men texterna är inte 

isolerade kommunikativa handlingar, utan ingår i en komplex diskursiv och social prak-

tik. Modellen i figur 1 vill illustrera att den diskursiva praktiken handlar om förutsätt-

ningar för den muntliga och skriftliga praktiken samt själva skrivandet, till exempel med-

vetna eller omedvetna traditioner, rutiner eller språkbruk vid huvudförhandlingar och för 

hur domtexter ska skrivas eller brukar skrivas. Den sociala praktiken utgör de politiska 

och sociala ramarna för interaktionen, textproduktionen och textbruket i den diskursiva 

praktiken. I denna studie utgörs den sociala praktiken av lagar och förordningar, rättsläge 

och praxis som reglerar verksamheten i Sveriges Domstolar. På textnivå synliggörs den 
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sociala och diskursiva praktikens regler och normer mer eller mindre direkt genom olika 

textdrag, som till exempel i domens disposition och kronologi.  

 

  Social praktik: Lagar, 

förordningar, det allmänna 

rättsläget i Sverige, praxis 

 

  

  

  Diskursiv praktik: 

Huvudförhandlingar med 

hänvisning till FUP etc.  

  

  Texter: Domar i olika mål med 

hänvisning till rättsläge och 

praxis 

  

    

 

 

 

  

     

Figur 1. Diskursens tre dimensioner (modifierad figur efter Fairclough 1992:73) 

 

En central utgångspunkt för studien är att språket i texter är präglat av maktrelationer i 

den diskursiva och sociala praktiken. På samma sätt som språket stimulerar oss att se 

exempelvis ålder eller social tillhörighet som en grundläggande kategori, kan personerna 

i en skriven dom betraktas företrädesvis som målsägande eller tilltalad, kärande eller sva-

rande, man eller kvinna eller svenskfödd eller utlandsfödd. Ord, fraser och andra genre-

drag är avtryck av det samhälle som präglar dem som utformar och skriver texterna och 

interagerar under inverkan av den diskursiva och sociala praktiken.  

 

 

5 Metoder och analytiska begrepp  
I studien kombineras kvantitativa och kvalitativa metoder. Skälet till att vi har valt att 

kombinera olika metoder är att en kombination av metoder gör resultatet mer tillförlitligt, 

trots att materialets omfång är begränsat. I avsnitten nedan redogör vi för studiens meto-

der och analytiska begrepp.  

 
5.1 Tillvägagångssätt och begrepp i kvantitativ analys av 49 domar 

I den kvantitativa analysen har vi samlat allt material i tre korpusar (sökbara textsamling-

ar) indelade efter måltyperna brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål. Därefter har vi gjort 

uträkningar av olika språkliga variabler kopplade till genus och etnicitet. Korpussökning-

ar är en språkvetenskaplig metod med fokus på ord och fraser. Materialet för de kvantita-

tiva analyserna innefattar totalt 49 domar på totalt 206 300 ord, varav 21 brottmål: miss-

handel, kvinnofridskränkning och våldtäkt (133 000 ord), 7 vårdnadsmål (ca 29 000 ord) 

och 21 LVU-mål (44 300 ord).  

Genom textsökningar har vi undersökt om det finns några skillnader räknat hur fördel-

ningen av antal ord i citat- och referatutrymme ser ut för kvinnliga och manliga parter i 

domarna. I den kvantitativa analysen har vi även gjort sökningar på målspecifika, frekvent 

förekommande och betydelsebärande ord och ordkombinationer, som kopplas till parter 
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av olika kön. Dessa ord och ordkombinationer kallas i studien för nyckelord och nyckel-

fraser. Urvalet av nyckelord och nyckelfraser är baserat på sökningar i respektive mål-

korpus. Att urvalet är målspecifikt innebär att det är olika nyckelord och nyckelfraser som 

undersöks i de tre delstudierna: brottmålsdomar, vårdnadsdomar och LVU-domar.  

Skälet till att vi har delat in materialet efter måltyp är att vi har undersökt något olika 

variabler i brottmålsdomar, vårdnadsdomar och LVU-domar. Analysen av brottmål foku-

serar på nyckelord och nyckelfraser knutna till målsägande och tilltalad, medan analysen 

av vårdnads- och LVU-domar fokuserar på nyckelord och nyckelfraser kopplade till vård-

nadshavare.  

Ur ett genusperspektiv är det angeläget att granska om det finns skillnader i hur mycket 

ordutrymme kvinnliga och manliga parters utsagor ges i domarna. Ett osynliggörande av 

kvinnors berättelser har historiskt sett varit vanligt i offentliga diskurser (jfr Milles 2008: 

93–101). Enligt tidigare forskning om språket i domar finns det också med hänvisning till 

demokratiaspekter skäl att problematisera hur mycket utrymme olika parters berättelser 

ägnas: ”En risk med att olika parters berättelser eller dokument ägnas olika stort utrymmet 

i domen är att klienterna på olika sätt kan uppleva fördelningen av utrymmet som orättvis” 

(Sörlin 2008:138).  

  

5.2 Tillvägagångssätt och begrepp i kvalitativ analys av 11 domar 

Urvalet av domar för näranalyser har gjorts med utgångspunkt i att urvalet ska represen-

tera olika måltyper, både friande och fällande domar i brottmål och bifall och avslag, i 

vårdnads- och LVU-mål, samt att parter av olika kön och etnicitet ska finnas represente-

rade i urvalet. De 11 domar som näranalyseras är:  

 

 2 domar om kvinnofridskränkning (B1 och B2) 

 1 dom av misshandel och ofredande (B3)  

 3 våldtäktsdomar (B4, B5, B6)  

 2 domar i vårdnadsmål (V1 och V2)  

 3 LVU-domar (L1, L2 och L3) 

 

I näranalyserna granskas genusstrukturer som blir synliga på andra nivåer i texterna än på 

ord- och frasnivå. Vi har närläst domarna som texter och i dessa texter extraherat berät-

telser med teman som berör genus och etnicitet. I analysen undersöks även hur de teman 

och röster som representeras i domen legitimeras eller delegitimeras av rätten. Med legi-

timering avses i vår studie hur rätten motiverar vissa röster eller teman som mer trovär-

diga än andra, alternativt delegitimerar andra röster eller teman som mindre trovärdiga. 

Begreppen är hämtade från Moa Bladinis avhandling I objektivitetens sken – en kritisk 

granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i dis-

kurser om dömande i brottmål (Bladini 2013:48–49). 

Analysbegreppen berättelser och teman är hämtade från Audun Kjus studie Sakens 

fakta. Fortellingsstrategier i straffesaker (2008.) Kjus undersöker hur man under huvud-

förhandlingar argumenterar med berättelser där parterna använder utvalda teman (här 

även benämnt tematisering) för att främja sin egen sak under rättegången. Kjus definierar 

berättelser som uttalade representationer för en händelseutveckling (jfr Kjus 2008:31). 
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En ny berättelse är aldrig riktig ny, utan ansluter sig till kollektiva berättelser i en viss 

kultur. Sådana berättelser är kulturella tematiseringar, som säger något om människors 

föreställningar, normer och värderingar.  

Vi ser textanvändning i rätten som social interaktion, och i de flesta fall har de doku-

ment som brukas där lämnat sin ursprungliga kontext och kan därför tolkas annorlunda i 

den nya kontexten (jfr Bauman & Briggs 1990). Interaktionen i rätten är mångröstad, och 

givet anvisningar om hur domar ska skrivas blir även domtexterna mångröstade (jfr 

Bakhtin 1986). 

Domarna representerar berättelser som framkommit under huvudförhandlingen, och i 

de flesta fall med hänvisningar till förundersökningen och annat material i utredningen. 

Därför ger berättelserna och uppgifter i berättelserna olika perspektiv på det som målet 

behandlar och som rätten ska avkunna dom om. 

För att kunna förstå och värdera berättelser har vi alla genom vår socialisering gene-

rella berättelser lagrade i vårt medvetande, till exempel de sagor barn hör på dagis om 

prinssessor eller sjörövare som ger dem beredskap för att känna igen när någon beter sig 

som prinssessa eller sjörövare. På så sätt lagrar vi i vårt medvetande berättelser som bidrar 

till vår förförståelse i tolkningen av nya berättelser. 

De berättelser som förekommer i rätten har sanningsanspråk, även om det som berättas 

inte är sanningar, och de kan variera från muntliga berättelser i rättssalen och den juridiska 

skriftliga argumentationen i den skriftliga domen. Alla berättelser innehåller en tidsdi-

mension eller kronologi, som kan arrangeras på olika sätt. I en dom beskärs och omstruk-

tureras ofta tiden i händelseförloppen för att berättelsen ska bli begriplig och trovärdig 

för läsaren, men då kan även förståelsen av berättelsen förändras (jfr Kjus 2008).  

 

 

6 Analys av brottmålsdomar  
I detta kapitel redovisar vi resultaten av brottmålsdomarna. Först redovisas den kvantita-

tiva analysen av alla brottmålsdomar och därefter den kvalitativa näranalysen av 6 brott-

målsdomar. Sist i detta avsnitt finns en sammanfattning av de kvantitativa och kvalitativa 

analyserna. 

 

6.1 Kvantitativ analys av 21 brottmålsdomar  

Här följer resultaten av de kvantitativa analyserna av citat- och referatfördelning för parter 

i brottmålsdomar, följt av analysen av förekomsten att nyckelord och nyckelfraser.  

 

6.1.1 Citat- och referatfördelning för parter i brottmål  

I brottmålsdomarna är alla målsägande kvinnor och alla tilltalade män. I tabell 1 nedan 

synliggörs fördelningen av citaten mellan målsägande och tilltalade parter respektive 

andra källor, som till exempel polisens händelserapporter, vittnen och rättsintyg.  
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Tabell 1. Citat i brottmålskorpusen fördelat på målsägande, tilltalade och andra källor  

Kvinnor 

målsägande  

Män  

tilltalade  

Övriga: polis, vittnen, 

rättsintyg m.m.  

Totalt alla citat  

 84 (34 %)  68 (27 %)  98 (39 %)  250 (100 %)  

 

Tabell 1 visar att det företrädesvis är andra källor än målsägande och tilltalade som cite-

ras. Vittnen, rättsintyg och polisens händelserapporter är källor som frekvent citeras och 

citaten belyser ofta centrala skeenden i ett händelseförlopp eller ger upplysningar om 

målsägandes fysiska och psykiska tillstånd vid tiden före eller efter händelsen som lett till 

åtalet. När målsägande och tilltalade parter citeras verkar det ofta vara i avsikt att markera 

att uppgifterna är subjektiva. Exempelvis används citattecken ofta vid målsägandes och 

tilltalads uppgifter om hur mycket alkohol de druckit vid brottstillfället (jfr Jacobsson & 

Sjöström 2016:103). På så sätt markeras tydligt att ordvalen inte är rättens egna. Exempel: 

”dyngrak”, ”lite whisky”, ”max två centiliter”, ”mer än salongsberusad”, ”kanske två 

glas”, ”alkoholen började gå ur kroppen”.  

De målsägande kvinnorna citeras mer frekvent än de tilltalade männen, men många av 

målsägandenas citat är återgivningar av vad de tilltalade uppges ha sagt till dem. Ord och 

fraser som tenderar att citatmarkeras är grova, sexistiska eller slangbetonade ord och ut-

tryck. Exempel på citatmarkeringar i referaten från målsägande är: ”skitont i röven”, ”i 

fittan”, ”blev körd bakifrån”, ”suga av”, ”tog fram kuken”, vilket är ett normbrytande 

resultat eftersom kvinnor generellt har ett språk som ligger närmare standardspråket än 

mäns (jfr t.ex. Einarsson 2009:182).  

För en läsare utan juridiska förkunskaper är det i vissa domar svårt att förstå citatens 

funktion i textsammanhanget. I några våldtäktsmål framstår citatanvändningen som omo-

tiverat exponerande för de målsägande kvinnorna. I en friande våldtäktsdom citeras 

exempelvis en kvinna med en intellektuell funktionsnedsättning när hon försöker beskriva 

en misstänkt gruppvåldtäkt. Målsägande citeras när hon benämner de misstänkta för-

övarnas könsorgan som ”korvar”. I detta fall kan målsägandes språkbruk karakteriseras 

som barnspråk, och hon saknar tillräckligt ordförråd för att till exempel beskriva ett analt 

samlag. När en målsägande med ett begränsat ordförråd citeras är risken att citaten enbart 

bidrar till att exponera den målsägandens språkliga brister, som i just detta fall bottnar i 

en funktionsnedsättning.  

I brottmålskorpusen kan vi även notera att citattecken ibland men inte konsekvent an-

vänds för att markera grova, sexistiska skällsord riktade mot kvinnor. Ett sexistiskt skälls-

ord är en verbal kränkning som nedvärderar någon på grundval av kön eller sexuell lägg-

ning (Milles 2008:77). Exempel på sexistiska skällsord som citeras i brottsmålskorpusen 

är ”hora”, ”fitta” och ”slampa”. Orden förekommer eftersom målsägandena ofta återger 

kränkande ord som de tilltalade påstås ha sagt. Språkligt utmärkande i brottmålsdomarna 

är att sexistiska skällsord återges av kvinnor, trots att det ursprungligen mestadels är män 

som har riktat skällsorden till kvinnor.  

I brottmålskorpusen har vi även undersökt antal ord i målsägande respektive tilltalades 

berättelsereferat i domarnas utredningsavsnitt. Sammanhängande berättelsereferat i ut-

redningsavsnitt förekommer i 14 av de 21 brottmålsdomarna. Syftet med uträkningen av 
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ord i referaten är att synliggöra om det finns skillnader i hur mycket utrymme de måls-

ägande kvinnornas berättelser ägnas jämfört med de tilltalade männens.  

Resultatet i tabell 2 visar att referat av de målsägandes berättelser utgör 63 procent av 

det totala antalet ord i parternas berättelsereferat, jämfört med 37 procent för de tilltalade.  

 

Tabell 2. Antal ord i utredningsavsnitten från målsägande kvinnor och tilltalade män  

Kvinnor målsägande Män tilltalade Alla ord totalt i referaten 

  

 18 229 (63 %) 10 805 (37 %)  29 034 (100 %) 

 

Målsägandes berättelser ägnas alltså i korpusen totalt sett mer utrymme än männens. Re-

feraten uppvisar dock en stor variation i antal ord mellan brottmålsdomarna. Det längsta 

referatet av en målsägandes berättelse är på 3 419 ord och det kortaste målsägarreferatet 

är på 261 ord. Det längsta referatet av en tilltalads berättelse omfattar 2 307 ord och det 

kortaste utgörs av 163 ord.  

Vi kan utifrån det begränsade materialet inte dra slutsatser om orsaker till den uppmät-

ta variationen, men vi har noterat att de kortaste berättelsereferaten finns i domar där den 

tilltalade inte är svensk medborgare. I dessa fall kan bristande språkkunskaper vara or-

saken till den tilltalades ordknappa och ospecifika berättelse. I ett par domar framgår det 

också explicit i rättens bedömning att hänsyn har tagits till att tidigare polisförhör har 

hållits via tolk eller att den tilltalade inte har svenska som förstaspråk.  

De domar som saknar berättelsereferat i domens utredningsavsnitt har istället korta, 

invävda berättelser från båda parter under rubriken Domskäl. Dessa domar framstår som 

svårare att överblicka och att urskilja ett sammanhang i än de domar som återger samman-

hängande berättelsereferat under rubriken Utredning. Enligt tidigare forskning är det lät-

tare för klienter att ta till sig domen om den först redogör för referat av hörda personer 

och sedan framför ett avsnitt med domskäl (Sörlin 2008:140).  

Sammantaget visar analysen av referatfördelning att kvinnornas berättelser upptar ett 

större utrymme i brottmålskorpusen än berättelser från tilltalade män. Om mönstret har 

några kopplingar till genusstrukturer är det dock svårt att dra några slutsatser om. I mate-

rialet sammanfaller rollfördelning (målsägande och tilltalad) och könsfördelning. Det är 

tänkbart att målsäganden i brottmålsdomar generellt sett har en mer utförlig berättelse än 

den tilltalade parten. En annan orsak kan vara att bevisbördan i allmänt åtal ligger på 

åklagaren, och därför behöver målsägande avge en fylligare och mer sammanhängande 

berättelse för att få den tilltalade fälld. 

 

6.1.2 Nyckelord och nyckelfraser  

I brottmålsdomarna har vi undersökt återkommande ord och fraser som fokuserar på par-

ternas agerande under händelseförloppen som ligger till grund för åtalet. I domarna före-

kommer ofta orden ville och gjorde respektive de negerade fraserna ville inte, gjorde inte 

och gjorde inget. Betydelserna av dessa ord berör parternas vilja och integritet och hand-

lingsberedskap. Att undersöka hur målsägande kvinnor och tilltalade män framställs i 

meningar som innehåller dessa ord och fraser är relevant, eftersom det kan synliggöra om 

parter av olika kön konstrueras som passiva eller aktiva under ett händelseförlopp. Tabell 
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3 nedan visar förekomsten av målsägande kvinnor respektive tilltalade män som aktörer 

i satser med konstruktionerna ville respektive ville inte.  

 

Tabell 3. Satser med ville och ville inte med målsägande eller tilltalad som aktör 

 Antal belägg Kvinnor målsägande  Män tilltalade  Totalt 

Ville  65 (31 %) 67 (32 %)  132 (63 %) 

Ville inte  61 (29 %) 16 (8 %) 77 (37 %) 

 126 (60 %) 83 (40 %) 209 (100 %) 

 

Tabell 3 synliggör att det är avsevärt fler belägg för verbfrasen ville alternativt ville inte 

för målsägande kvinnor än för tilltalade män. Domarna fokuserar alltså i högre utsträck-

ning på vad de målsägande kvinnorna har velat respektive inte velat än på vad de tilltalade 

männen har velat eller inte velat under de händelseförlopp som resulterat i allmänna åtal 

(jfr Andersson 2004:271). Tabell 3 visar också att de målsägande kvinnorna oftare än de 

tilltalade männen står som aktörer i satser som fokuserar på ett icke-agerande snarare än 

aktivt agerande. Kvinnornas icke-agerande fokuseras dels i återberättelser av händelse-

förloppet, dels i domskälen där fokus främst läggs på de målsägandes icke-agerande 

gentemot polisen eller andra myndigheter. Avidentifierade exempel med fingerade namn:  

 

 Hon ville inte ha sex med honom.  

 Hon ville inte att någon polisanmälan skulle göras.  

 Hon ville inte polisanmäla Johan. 

 På sjukhuset ville Anna inte medverka till att genomgå några undersökningar. 

 

Kvinnorna framträder som aktörer främst i de tilltalades återberättelser av händelseför-

loppet. De tilltalade männen tillskriver alltså kvinnorna exempelvis viljan att delta i 

sexuella handlingar eller att bli slagna. Exempel:  

 

 Johan har uppgett att han upplever att Anna ville ha samlag med honom. 

 Anna signalerade att hon ville bli slagen.  

 

Tilltalade män står främst som aktörer i satser med ville alt. ville inte i utredningsavsnitt, 

där vittnen eller målsägande beskriver mannens vilja att styra eller kontrollera kvinnan. 

Exempel: 

 Han ville försonas.  

 … han ville veta vem hon var med. 

 … han ville ha tillbaka henne. 

 Han ville ha sin säng bäddad av sin fru.  

 

Även i satser med gjorde och gjorde inte är det vanligast att de tilltalade männen konst-

rueras som aktivt agerande under ett händelseförlopp, men fördelningen mellan män och 

kvinnor är här jämnare än i konstruktioner med ville och ville inte. Tabell 4 visar hur 

fördelningen ser ut mellan målsägande och tilltalade parter som aktörer i konstruktioner 

med gjorde respektive gjorde inte/gjorde inget.  
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Tabell 4. Förekomst gjorde alt. gjorde inte/gjorde inget med målsägande eller tilltalad som aktör  

Antal belägg Kvinnor målsägande  Män tilltalade  Totalt 

Gjorde  30 (37 %) 41 (51 %) 71 (71 %) 

Gjorde inte  

Gjorde inget 

7 (9 %) 3 (4 %) 10 (12 %) 

 37 (46 %) 44 (55 %) 81 (100 %) 

 

När målsägande kvinnor står som aktörer i satser med verbet gjorde är det ofta i samman-

hang som fokuserar på kvinnans agerande i förhållande till polisen. Exempel: 

  

 Dagen därpå gjorde Anna polisanmälningar. 

 Hon gjorde även en polisanmälan.  

 Hon ringde till polisen den X/X och gjorde en anmälan. 

 Den X augusti gjorde Anna en polisanmälan. 

  

I de negerade exemplen med gjorde inte alt. gjorde inget är det istället fokus på den måls-

ägande partens icke-agerande gentemot den tilltalade parten, som i följande exempel:  

 

 … hon skämdes för att hon inte gjort mer motstånd.  

 Anna sa att hon inte hade gjort något fel.  

 När han kom hem hade hon inte gjort vissa saker.  

 

De negerade exemplen förekommer främst i utredningsavsnitten, där målsägande och till-

talades berättelser om händelseförloppet återges.  

De tilltalade männen konstrueras oftare än de målsägande kvinnorna som de aktivt 

handlande under det refererade händelseförloppet. Konstruktioner med gjorde förekom-

mer ofta i de domavsnitt där målsägande återger brottets händelseförlopp. I dessa berät-

telser medför verbet gjorde ibland en vaghet i beskrivningen av händelseförloppet. Gjor-

de verkar ibland användas som beteckning för en serie av tvingande handlingar riktade 

mot målsäganden. Exempel:  

 

 Han gjorde henne illa när de hade sex. 

 Johan gjorde samma sak mot henne. 

 Det gjorde mycket ont när han gjorde detta. 

 Han gjorde henne illa fast hon sa nej!  

 

Av de få exempel där tilltalade män framträder som icke-agerande i konstruktioner med 

gjorde inte/gjorde inget förekommer ett i domskälen och två i utredningsavsnitt: ”Till-

talad gjorde inget kraftigt motstånd och lades ner på marken”, ”Han gjorde inget med 

målsäganden”, ”Tilltalad har berättat att denne suttit frihetsberövad samt att denne inte 

gjort något”.  

Sammanfattningsvis går det att urskilja skillnader i hur mäns och kvinnors agerande 

respektive icke-agerande konstrueras i brottmålskorpusen. Domarna fokuserar mer på vad 

de målsägande kvinnorna har velat eller inte velat än på vad de tilltalade männen har haft 
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för intentioner bakom sitt agerande. Vi kan dock inte att dra några slutsatser om vad skill-

naderna beror på. I materialet sammanfaller fördelningen mellan målsägande och tilltala-

de med fördelningen mellan män och kvinnor. Därför är det svårt att säga om resultatet 

är genusrelaterat eller om att det kan ha att göra med skillnader i rollerna: målsägande 

och tilltalade. En reflektion är om det inte borde vara mer fokus på männen, eftersom det 

är de som ska utredas för att de har fått åtalspunkter riktade mot sig (jfr Andersson 

2004:271–272). 

 

6.2 Kvalitativ näranalys av 6 brottmål – röster, teman och legitimering 

Nedan redogör vi för resultaten av näranalyser av följande 6 brottmålsdomar:  

 

 B1 och B2: kvinnofridskränkning. 

 B3: ofredande och misshandel. 

 B4, B5 och B6: våldtäkt.  

 

Näranalyserna redovisas i var sitt avsnitt, där vi även anger om domen är friande eller 

fällande.  

 

6.2.1 Näranalys av dom B1: kvinnofridskränkning – fällande dom 

Dom B1 är på 28 sidor och rubriceras som grov kvinnofridskränkning. Det är en fällande 

dom. Domen är skriven av en kvinna, men namnen på nämndemännen framgår inte. Den 

tilltalade är en man som saknar svenskt medborgarskap. Förhören med mannen har dels 

skett via tolk på hans modersmål, dels på engelska med förundersökningsledaren. Måls-

äganden är en kvinna med svenskt medborgarskap. De har levt tillsammans i en nära 

relation och fortsättningsvis använder vi de fingerade namnen Ida och Samora som refe-

rens till parterna. Mannen nekar till anklagelsen om grov kvinnofridskränkning, men er-

känner att visst våld har förekommit i relationen.  

 

Teman som framträder via kvinnans och mannens röster i domen  

I domens utredningsavsnitt framträder kvinnans röst i en tydligt sammanhängande berät-

telse. Hon berättar om mannens upprepade våld och hot. Idas utsagor lyfter å ena sidan 

fram temat om en våldsam och aggressiv man som vid upprepade tillfällen har hotat och 

slagit henne. Å andra sidan aktualiserar Idas utsagor även ett tema om hur mycket hon 

fortfarande älskar mannen. I domen framträder alltså dessa teman parallellt i kvinnans 

utsagor. Ida berättar enligt referatet att relationen med Samora varit bra, förutom vid de 

tillfällen då han blivit arg och våldsam. Enligt hennes utsagor har hon blivit slagen tidiga-

re när de var i hans hemland men våldet har ökat de senaste månaderna. Skälet till att hon 

inte anmälde tidigare misshandel var att hon ville vara tillsammans med mannen, för att 

hon älskade och fortfarande älskar honom.  

Referatet av mannens utsagor är mer fragmentariskt, men det går att urskilja temat om 

en relation där våldet har varit återkommande och ömsesidigt. I mannens utsagor konst-

rueras alltså kvinnan som en aktiv utövare av våld. Samora hänvisar bland annat till en 

händelse då både han och Ida hade rivmärken och rodnader på kroppen, men hans skador 

syntes inte på grund av hans hudfärg. Han har i förhör berättat att kvinnan orsakat honom 
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rivsår, blodvite och en skada i fingret, och han visade också märkena efter det, men det 

dokumenterades inte. I mannens berättelse framträder alltså indirekt ett tema om diskri-

minering på grund av hudfärg och etnicitet; mannen anser sig rasistiskt behandlad av 

rättssamhället genom att blåmärken inte syns lika tydligt på mörk hud som på vit. Samoras 

röst i domen lyfter också fram att ett polisförhör med honom hölls utan att försvarare eller 

tolk var närvarade. Dessutom gavs han ingen möjlighet att godkänna polisens förhör.  

Sammantaget ger analysen intrycket av att kvinnans och mannens utsagor konstruerar 

olika teman om en nära relation präglad av våld och svartsjuka, där båda parter har varit 

fysiskt våldsamma. Kvinnan anklagar mannen för att vara våldsam, och han anklagar 

henne för att vara svartsjuk. Tematiseringen framstår som traditionellt könsuppdelad på 

så sätt att mannen har utnyttjat sin fysiska överlägsenhet. I kvinnans utsagor framkommer 

att hon är högutbildad och har ett större socialt nätverk i Sverige än mannen. Ett tema 

som framträder indirekt i kvinnans berättelse är alltså att hög utbildning och ett stort soci-

alt nätverk inte har hjälpt henne att lämna en destruktiv och våldsam relation.  

 

Rättens legitimering av kvinnans och mannens röster  

Enligt rättens bedömning har Samora berättat förhållandevis detaljfattigt i sin version av 

det inträffade. I domskälen hänvisar rätten till brist på detaljer t.ex. i redogörelsen av hur 

Ida fick kokande vatten på sig. Mannens berättelse beskrivs också som delvis motsägelse-

full. Genom att referera till bristerna i Samoras redogörelse framstår hans berättelse som 

mindre trovärdig och rätten försvagar därigenom Samoras berättelse och hans röst.  

Rätten bedömer med stöd av ett rättsintyg att Idas utsaga är mer trovärdig än Samoras 

men konstaterar att detta inte är tillräckligt för en fällande dom. Tingsrätten tar också 

hänsyn till andra bevis för en fällande dom, exempelvis foton som visar att det verkar har 

förekommit kamp i lägenheten, vilket både Ida och Samora uppger i sina berättelser.  

I domen finns det tydligt inskrivet att vid bedömningen av mannens berättelse ska 

hänsyn tas till att förhöret med honom tolkades under rättegången. Genom detta gör rätten 

en markering av att de är medvetna om att tolkens förståelse och översättning av det sagda 

kan ha betydelse för den hördes berättelse. Enligt både åklagare och försvarare är det 

också en brist i utredningen att Samora endast hördes vid ett tillfälle under förundersök-

ningen, ett så kallat 24:8-förhör som ska hållas kort och med försvarare närvarande. I 

detta fall hördes Samora på engelska, utan vare sig tolk eller försvarare. Rätten instämmer 

i bedömningen att Samoras berättelse måste bedömas med försiktighet, vilket legitimerar 

den tilltalades kritik mot förhörssituationen. Men rätten konstaterar att det som Samora 

uppgett i polisförhör inte har åberopats mycket under rättegången. Vid enstaka tillfällen 

har åklagaren och målsäganden påpekat att Samoras utsaga under huvudförhandlingen 

skiljer sig från den han lämnade vid polisförhöret, och Samora har lämnat godtagbara 

förklaringar till detta. Rätten konstaterar att bristen i utredningen får liten betydelse vid 

rättens bedömning av Samoras utsaga.  

 

6.2.2 Näranalys av dom B2: kvinnofridskränkning – friande dom 

Domen omfattar 16 sidor och rubriceras som grov kvinnofridskränkning. Domen är skri-

ven av en man; sammansättningen i nämnden framgår inte. Parterna är inte svenska med-

borgare; vi använder här namnen Husina och Abdul. Kvinnan och mannen är gifta med 
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varandra och har ett gemensamt barn. Kvinnan har inte velat medverka i huvudförhand-

lingen och uppgett att hon önskar att åtalet läggs ner. Uppgifterna i domen bygger på 

polisens förundersökning som enbart innehåller konceptförhör med kvinnan, vittnesmål 

från personer som varit i kontakt med kvinnan och förhör med Abdul. Domen är friande 

på alla punkter.  

 

Teman som framträder via kvinnans och mannens röster i domen 

Generellt framkommer kvinnans röst i denna dom enbart genom andras röster och förblir 

därför svag och som en direkt röst icke existerande, eftersom Husina inte har velat med-

verka i utredningen och uppgett att hon inte vill svara på några frågor. Indirekt framkom-

mer dock teman om en kvinna som lever med en kontrollerande man. Detta tema fram-

träder genom vittnens återgivna berättelser och genom åklagaren, som under huvudför-

handlingen läst upp ett antal förhör med målsäganden.  

Abduls röst är däremot starkt framträdande i domen, och han förnekar kvinnofrids-

kränkning men erkänner att han utdelat en lätt örfil och tillrättavisat henne när hon börjat 

gräla med honom. Ett tema i Abduls berättelse är att Husina gjort en abort utan att berätta 

detta för honom. Underförstått avslöjar mannen en syn på att kvinnan inte har full rätt att 

själv bestämma över sin kropp. Hans berättelse berör också teman om att kvinnans släkt 

har insyn i allt som rör parets ekonomi och privatliv. I domens referat av Abduls utsagor 

säger han att han inte vill tala illa om kvinnan eftersom det handlar om familjens heder, 

och att han inte har problem med hur Husina klär sig eller hur hon agerar. Han framhåller 

också att de befinner sig i Europa, där alla är lika.  

Sammantaget avslöjar tematiseringarna i referaten av mannens utsagor att inslag av 

våld och kontroll har förekommit. Det faktum att mannen nämner att vi i Europa är jäm-

lika tyder på att han inför rätten vill lyfta fram en medvetenhet om förväntade genusnor-

mer i Sverige. Temat om jämlikhet genomsyrar inte berättelsen som helhet, och berättel-

sen är motsägelsefull. Genom mannens röst i domen framtonar genuskonservativa normer 

om att en man har rätt att tillrättavisa sin fru om hon startar ett gräl eller stör honom i hans 

arbete.  

 

Rättens legitimering av kvinnans och mannens röster  

Enligt rättens bedömning i detta mål har målsäganden inte uttalat sig under rättegången, 

och åklagaren har därför åberopat vad målsäganden berättat i polisförhör före huvudför-

handlingen under förundersökningen. Rätten kan inte bygga sin dom på spekulationer om 

varför kvinnan har valt att inte medverka och konstaterar att målsäganden varken bekräf-

tat eller tagit tillbaka de uppgifter som hon lämnat under förundersökningen. Därför sak-

nar målsägandens röst bevisvärde och går alltså inte att legitimera.  

Enligt mannens berättelse i domen har det förekommit visst våld mellan honom och 

kvinnan, men han förnekar ansvar genom att påpeka att det var kvinnan som började gräla 

med honom (jfr Byrman & Drugge 2017). Rätten skriver att den övriga bevisningen inte 

är stark och att bevisningen sammantaget inte räcker för att fälla, eftersom det inte är ställt 

utom rimligt tvivel att mannen handlat på det sätt åklagaren gör gällande. Abduls röst om 

att visst våld förekommit från hans sida legitimeras därigenom i domen, men rätten fri-

känner mannen på alla åtalspunkter. 
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Sammantaget får gällande rätt om hur bevisvärderingen ska gå till en stark röst i dom-

en, och det framgår tydligt att det krävs starka bevis för att dömas till ett allvarligt brott i 

Sverige. En läsare utan insyn i den enskilda huvudförhandlingen kan utifrån domen som 

text tydligt följa rättens resonemang. I domen redovisar rätten utförligt hur uppgifter från 

liknande fall ska värderas, och domen hänvisar i ett långt avsnitt till rättsläget och praxis 

och hur de kan döma i mål som detta med hänvisningar till andra liknande brottmål. Vi 

kan i det undersökta materialet inte se vad det är som gör att vissa domar har dessa långa 

resonemang, medan de saknas i andra domar. Eftersom det utifrån ett läsbarhetsperspek-

tiv inte känns så angeläget för parterna att läsa om rättsläget skulle juristerna kunna disku-

tera varför det ser ut så och om det skulle kunna förändras med bibehållen kvalitet i den 

skriftliga domen, eftersom dessa utläggningar även förhandlar genusstrukturer i domen. 

 

6.2.3 Näranalys av dom B3: misshandel och ofredande – friande och fällande dom 

Domen är på 11 sidor och den tilltalade frikänns från kvinnofridskränkning men fälls för 

ett fall av misshandel och ofredande. Målsägande och tilltalad är gifta med varandra, har 

gemensamma barn och har utvandrat från Östeuropa. Vi använder här de fingerade nam-

nen Tanya och Boris. Domen är skriven av en man, men nämndens sammansättning fram-

går inte. Mannen förnekar brottet grov kvinnofridskränkning, men erkänner att han har 

gjort sig skyldig till misshandel.  

 

Teman som framträder via kvinnans och mannens röster i domen 

Domskäl och bevisning är i denna dom sammanvävda i en del. Händelserna i de tre åtals-

punkter som tas upp inträffade under ett tidsspann på drygt ett år: Boris har lyft upp måls-

äganden från en stol och därefter kastat henne mot stolen så att hon fallit i golvet. Boris 

har tagit ett grepp om målsägandens armar och knuffat henne så att hon slog sitt huvud 

mot en vägg. Vidare har Boris inför de gemensamma barnen knuffat målsäganden så att 

hon fallit och slagit huvudet i golvet. Han har även utdelat två slag med öppen hand som 

träffat målsäganden i ansiktet. I alla tre fallen orsakade våldet smärta och skada på Tanya. 

Enligt åklagaren har Boris handlat uppsåtligt och därigenom upprepade gånger kränkt 

Tanyas integritet och skadat hennes självkänsla. 

Mannen har alkoholproblem och blir aggressiv när han dricker. Ett framträdande tema 

i mannens refererade utsagor är att han varit för alkoholpåverkad för att minnas något. 

Men i både referaten av kvinnans och mannens berättelser går det också att utläsa teman 

om en ojämlik relation, där mannens psykiska och fysiska övergrepp blivit vanliga och 

normala inslag i vardagen. Exempelvis framkommer i båda parternas berättelser att man-

nen bestraffar kvinnan, om hon inte har maten färdig när han kommer hem. I referat av 

Tanyas utsagor återges bl.a. en händelse då parets son var sjuk, och hon därför inte hade 

hunnit laga mat: ”Boris sa då att hon inte bara hade barn utan även en man att ta hand 

om.” Tanya hänvisar i sina utsagor explicit till kulturella värderingar som finns i det gam-

la hemlandet. Om kvinnan inte uppfyller mannens förväntningar blir han arg och bestraf-

far henne.  

I referatet av mannens utsagor under huvudförhandlingen står det bland annat att: ”De 

började bråka i sovrummet eftersom han var sårad på grund av att Tanya inte hade bäddat 

hans säng trots att det var han som hade betalat för resan. Han ville ha sin säng bäddad 
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av sin fru.” Utsagan visar att Boris anser att Tanya ska betjäna honom för att han betalt 

semestern. Mannens röst i domen bidrar alltså starkt till att lyfta fram temat om en ojämlik 

relation, där kvinnan förväntas bete sig underdånigt gentemot mannen och sköta alla hus-

hållssysslor.  

Sammanfattningsvis framkommer av båda parternas utsagor att de lever i ett ojämlikt 

förhållande med en förlegad syn på hur kvinnor och män ska vara, som är långtifrån de 

ideal som numera är förhärskande i Sverige. Hos Boris framkommer hans destruktiva syn 

på kvinnor både explicit i återgivna uttalanden och implicit genom att han har brukat våld 

mot sin partner.  

 

Rättens legitimering av kvinnans och mannens röster 

Under rubriken Rättens bedömning framhåller rätten att kvinnan har ”lämnat en återhåll-

sam berättelse som bär det självupplevdas prägel. Hennes person och framställning ger 

ett mycket starkt intryck av att berättelsen är uppriktig och sann.” Genom detta yttrande 

legitimerar rätten kvinnans röst. Det finns inget motsvarande explicit uttalande om hur 

rätten ser på Boris berättelse, men man konstaterar att han medgett ”att han har ett visst 

behov av stöd för att komma till rätta med en överkonsumtion av alkohol och en aggres-

sionsproblematik”. Detta kan ses som att även Boris berättelse legitimeras; han har varit 

öppen med att han kan blir aggressiv och att han inte minns detaljer från händelseför-

loppen på grund av berusning. Rätten legitimerar också Boris röst genom att nämna att 

han talar och förstår svenska tillräckligt bra för att dömas till skyddstillsyn med föreskrif-

ter att delta i alkoholavvänjning och ett preventivt program för personer dömda för våld i 

nära relationer.  

Sammanfattningsvis framträder ojämlika genusstrukturer tydligt i denna dom genom 

parternas återgivna berättelser. Domen har vävda domskäl men ändå klart markerade 

gränser mellan refererade utsagor, vilket gör det enkelt för utomstående läsare att särskilja 

rättens röst från parternas röster. Återkommande i kvinnans refererade berättelse är att 

hon inte velat anmäla mannen, och att hon inte är säker på om han haft för avsikt att skada 

henne. Den berättelse om kvinnovåld som framträder i domen kan antas uppvisa ett möns-

ter som är typiskt för de berättelser som framträder under huvudförhandlingar om våld i 

nära relationer. Det är svårt att se hur rätten skulle ha kunnat skriva fram berättelsen an-

norlunda i domen.  

 

6.2.4 Näranalys av dom B4: våldtäkt – fällande dom 

Domen är på 31 sidor och fällande. Det framgår inte om parterna är svenska eller utländ-

ska medborgare; vi kallar dem här Anna och Paul. Tidigare har Paul blivit dömd till ett 

5-årigt fängelsestraff för grov våldtäkt. Domen är skriven av en man; av nämndemännen 

i rätten är en man och två kvinnor. Namnen på dem som deltagit i avgörandet är tydligt 

angivet i domen.  

Åklagaren har begärt att Paul ska fällas för våldtäkt med utgångspunkt i följande gär-

ningsbeskrivning: Paul har tvingat målsäganden till både vaginalt och analt samlag, det 

senare en sexuell handling som är jämförlig med vaginalt samlag. Tvånget har bestått i 

att Paul med kroppskrafter begränsat Annas rörelsefrihet och hållit fast hennes armar, böjt 

dem bakom ryggen, och med en hand eller båda händerna greppat om målsägandens hals 
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och tryckt till. Anna har begärt att Paul ska betala skadestånd för bland annat kränkning 

av den personliga integriteten och förlorad arbetsinkomst. Pauls inställning är att han går 

med på att han har haft sex med Anna men inte att han tvingat henne. Han motsätter sig 

att bli dömd för våldtäkt, eftersom de sexuella handlingarna enligt honom har varit frivil-

liga och ömsesidiga.  

 

Teman som framträder via kvinnans och mannens röster i domen  

Ett tema som upprepas i referatet av kvinnans utsagor är att hon inte ville ha sex med 

mannen. Hon och Paul kände inte varandra sedan tidigare, utan de träffades på en tågper-

rong när Anna var på väg hem från jobbet. Den främmande mannen uppgav att han sålde 

kokain, och hon följde med honom till hans bostad för att köpa drogen. I lägenheten blev 

Paul hotfull och bytte samtalsämne från droger till att börja tala om sex. Han sa vid två 

tillfällen att hon skulle bli hans fru och lyda honom, vilket Anna enligt ett citat i domen 

tyckte ”kändes lite småsjukt”. Ett genusstereotypt tema om att kvinnan ska lyda mannen 

reproduceras alltså i domen via kvinnans utsagor. Anna ger uttryck för att Paul har en för 

henne främmande syn på sexualitet och kvinnor. 

I domens utredningsavsnitt återges Annas utsagor i en mycket detaljerad berättelse om 

våldtäkten och vilka skador hon fick i bland annat anus och underliv. Ett framträdande 

tema i kvinnans berättelse är alltså vad som hände med hennes kropp under våldtäkten. 

Under en rättegång måste alla bevis beröras och omtalas för att de ska kunna värderas i 

målet. För en läsare utan juridiska förkunskaper kan det dock vara svårt att förstå varför 

kvinnan måste redogöra för detaljer om kroppsfunktioner och skador. Exempel ur domen: 

”När Paul drog ut sin penis ’sprutade’ det avföring”. 

Pauls redogörelse av händelseförloppet ter sig som en beskrivning av början på en 

romantisk och sexuell relation, som han dock sett sig tvingad att avsluta senare under 

natten eftersom kvinnan börjat bråka. Det mest framträdande temat i mannens berättelse 

är temat om ömsesidighet; han uppger att de båda gjorde närmanden och att de genom-

förde frivilliga och ömsesidiga samlag. Enligt hans berättelse vara Anna: ”väldigt på” och 

”väldigt aktiv” i de sexuella handlingarna. Men domens referat av den tilltalade partens 

utsagor avslöjar ändå teman om våld, eftersom Paul förklarar att han tog ett hårt grepp 

om Annas hals eller nacke och lyfte upp henne från sängen och sa åt henne att hon skulle 

lämna lägenheten efter att de hade haft sex.  

 

Rättens legitimering av kvinnans och mannens röster  

Rätten anser att Anna har lämnat en klar, lång, levande, logisk och detaljrik berättelse om 

den händelse som omfattas av åtalet: ”I allt väsentligt har hennes berättelse varit den sam-

ma under såväl förundersökningen som vid tingsrätten.” Genom denna skrivning legiti-

merar rätten Annas röst. Vidare noterar rätten att Anna har:  

 

reagerat som andra offer som utsatts för sexualbrott eller någon annan traumatisk händelse reage-

rar och handlar på samma sätt och att minnesprocessen kan påverkas av traumat, i synnerhet när 

personen utsatts för ett närmast dödligt våld, som i detta fall. 
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 Annas berättelse styrks också av uppgifterna om skadebilden och av vittnesuppgifter. 

Rätten gör bedömningen att det av Annas uppgifter tillsammans med andra bevis är klar-

lagt och bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att Paul har tvingat Anna till samlag på 

det sätt som nämns i gärningsbeskrivningen. I rättens ställningstagande legitimeras alltså 

Annas röst i domen, och Pauls röst delegitimeras med stöd i såväl Annas berättelse som 

tekniska bevis.  

Sammantaget framstår domskälen som logiska, välargumenterade och läsarvänliga. 

Men via domens utredningsavsnitt representeras en stereotyp bild av våldtäktsrättegångar 

och hur kvinnan som offer måste återge detaljer om sin kropp. En fråga som tingsrätter 

skulle kunna problematisera är alltså hur berättelser om våldtäkter återges i domar. Vilka 

detaljer är nödvändiga att ha med i domen som text och offentlig handling med bibehållen 

objektivitet och kvalitet? Hur skulle tingsrätter eventuellt kunna skriva mindre detaljerat 

om kvinnors kroppar och kroppsliga funktioner? Att särskilt våldtäktsdomar har varit 

föremål för massmedial kritik kan bero på att läsare i allmänhet, och troligen även journa-

lister, lägger stor vikt vid texternas sammanhängande berättelser, det vill säga texternas 

utredningsavsnitt. För en lekman kan det vara svårt att förstå urvalet av information i 

utredningsavsnitten, och kanske framför allt varför detaljer om den våldtagna kvinnans 

kropp behöver redovisas i domen. I domskälen skulle domskrivaren kortfattat kunna för-

klara varför potentiellt integritetskränkande detaljer måste finnas med i texten.  

 

6.2.5 Näranalys av dom B5: våldtäkt – friande dom 

Domen (B5) är på 27 sidor. Uppgifter om den målsägande är sekretessbelagda; vi kallar 

henne här för Mia. De tilltalade männen är båda av utländsk härkomst och en av dem 

saknar svenskt medborgarskap. Här benämns männen Noy och Awet. Domen är skriven 

av en kvinna; två av nämndemännen är män och en är kvinna. Namnen på rättens leda-

möter finns tydligt angivna. Domen friar från grov våldtäkt, men juristdomaren och en av 

nämndemännen var skiljaktiga och ville ha en fällande dom. Målsägande har tidigare an-

mält en våldtäkt. I domen framgår det även att kvinnan har tvångsvårdats för missbruks-

problem och psykisk ohälsa och att hon tidigare har utsatts för sexuella övergrepp. Båda 

männen använder narkotika och alla tre var påverkade av alkohol vid händelsen.  

Åklagaren har begärt att Noy och Awet ska fällas för grov våldtäkt, eftersom männen 

genomfört samlag och andra sexuella handlingar med Mia genom att utnyttja att hon på 

grund av sömn och berusning befann sig i en särskilt utsatt situation. Åklagaren menar att 

brotten bör bedömas som grova eftersom fler än en förgrep sig på målsäganden och för 

att Noy och Awet visat särskild hänsynslöshet genom att tillsammans förgripa sig på Mia 

trots hennes upprepade försök att värja sig. Dessutom yrkar åklagaren på att Awet ska 

utvisas ur landet. Målsäganden har även begärt att männen ska betala ett högt skadestånd. 

Noy och Awet har förnekat att de har gjort sig skyldiga till våldtäkt och sexuellt tvång 

och hävdat att kvinnan frivilligt haft sex med dem.  

 

Teman som framträder via kvinnans och männens röster i domen  

I domen presenteras utredning och domskäl separat, vilket ger en tydlig struktur för läsar-

na att följa. Mias berättelse i domens utredningsavsnitt är lång och utförlig. Ett framträ-

dande tema i kvinnans berättelse är hur mycket alkohol hon hade druckit innan brottet 
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begicks. Hon började dricka öl vid tvåtiden på eftermiddagen och fortsatte därefter att 

dricka flera öl tillsammans med en väninna på en krog. Det var där hon träffade Noy och 

Awet som Mia uppger att hon inte träffat tidigare. Sällskapet köpte med sig en flaska 

starksprit och fortsatte festandet. Väninnan lämnade så småningom sällskapet, och Mia 

fortsatte festandet tillsammans med männen. De pratade med varandra på svenska och 

engelska. Det var en varm sommarnatt, och de åkte ut till en park för att dricka upp spriten. 

Det fanns träd vid vägen, så sällskapet kunde gå undan och festa ostört utan att synas från 

den närliggande vägen. De drack upp hela flaskan. Mia var vid det laget trött men mådde 

inte dåligt. Hon var väldigt full men enligt citat i domen inte ”dyngrak” och kunde gå 

upprätt.  

I detalj redovisas i referatet av kvinnans utsagor vad hon hade på sig under den aktuella 

natten: ”en långklänning och korta leggings till knävecken och en svart kofta med tre-

kvartsärmar och trosor och BH.” Genom representationen av kvinnans röst i domen fram-

står alltså temat om hennes klädsel som central i berättelsen. Ett annat centralt tema är 

temat att hon inte var sexuellt intresserad av männen. I referatet citeras Mia när hon säger 

att: ”Det var inga beröringar alls mellan dem, inga kyssar eller kramar”. 

I referatet följer därefter ett långt och detaljerat avsnitt där Mia redogör för vad som 

hände i parken. Hon somnade på grund av berusning och vaknade, enligt citat i domen, 

av något ”uppkört i röven”. Det var Noy som våldtog henne analt. Hon vände sig om och 

såg att det var han. På grund av berusningen kunde hon inte ta sig därifrån, utan somnade 

på nytt. Nästa gång hon vaknade hade Awet sex med henne vaginalt.  

I de tilltalade männens berättelser framträder teman som känns igen från andra våld-

täktsdomar i det studerade material: temat om att det var kvinnan som tog initiativ till 

sexuella handlingar och att männen inte minns om eller varför de gick med på dessa hand-

lingar. I just denna dom framträder även ett tema om att männen själva ser sig som offer 

för en kvinna som satt i system att utkräva skadestånd från män. En annan man har varnat 

dem för att ha sex med Mia, eftersom hon tidigare anmält en man för våldtäkt och fått 

skadestånd. Sammanfattningsvis lyfter männens berättelser fram det genusstereotypa 

temat om att de inte kunnat värja sig från att bli förförda av en kvinna som betedde sig 

sexuellt utmanande.  

 

Rättens legitimering av kvinnans och männens röster  

I domskälen, som i domen redovisas tydligt avskilda från utredningen, har rätten kommit 

fram till att det inte är ställt utom rimligt tvivel att Noy och Awet har begått gärningarna 

som åtalet gäller. Målsäganden har enligt rätten lämnat en lång och sammanhängande 

berättelse om vad som har hänt, men det har framkommit omständigheter under förunder-

sökningarna som innebär att man kan ifrågasätta kvinnans trovärdighet. Bland annat har 

ett läkarintyg visat att hon var haschpåverkad vid tiden för det påstådda brottet. Vidare 

finns det uppgifter i läkarintyget om att övergreppet skulle ha skett i en lägenhet.  

I domskälen påtalas även att rätten tar hänsyn till:  

 

att hon tidigare har anmält en annan man för våldtäkt och då också uppgett att denne person 

utnyttjat hennes utsatta situation. I det fallet begärde hon och fick även ett stort skadeståndsbelopp, 

vilket kan ha motiverat henne till att nu göra en ny anmälan (…) detta sammantaget med att 



31 

 

målsäganden hade allvarliga alkoholproblem och mådde psykiskt dåligt redan innan den aktuella 

händelsen gör att tingsrätten inte anser att målsäganden är trovärdig.  

 

Just omständigheten att kvinnan tidigare anmält en våldtäkt och att hon har alkoholpro-

blem redan före händelsen anser rätten minskar hennes trovärdighet. Kvinnans berättelse 

om våldtäkt verkar sålunda delegitimeras av att hon lever på ett sätt som avviker från 

traditionella normer om hur en kvinna förväntas dricka alkohol och bete sig i relationen 

till män.  

Inte heller männens berättelser legitimeras fullt ut av rätten, men männens berättelser 

har stöd av ett foto från en övervakningskamera. Rätten finner att de tilltalade har lämnat 

skiftande uppgifter om vad som hände under natten och att deras uppgifter till att börja 

med inte stämde överens med den tekniska bevisningen. Men uppgifterna om att måls-

äganden var intresserad av att ha sex med dem stöds enligt rätten av bilden från övervak-

ningskamera, där en av männen och målsäganden kramar varandra.  

Juristdomare och en av nämndemännen är skiljaktiga och anser att Awet och Noy ska 

dömas för våldtäkt och sexuellt tvång, eftersom målsägandens trovärdighet och den sam-

mantagna bevisningen är tillräcklig för en fällande dom. De skiljaktiga påpekar också att 

resonemanget om att målsäganden inte är trovärdig med hänsyn till att hon tidigare varit 

målsägande i ett våldtäktsmål inte har någon relevans vid bedömningen av målsägandens 

trovärdighet. Juristdomaren och nämndemannen som är skiljaktiga aktualiserar alltså ett 

tema om vem som är eller inte är ett tillförlitligt våldtäktsoffer i en svensk rättegång.  

Sammanfattningsvis riskerar domen att väcka frågor hos läsare om vilka föreställning-

ar rätten har om socialt marginaliserade kvinnor som tidigare utsatts för sexuella över-

grepp. Domen skulle kunna användas som ett underlag för en diskussion om vilka språk-

liga och pedagogiska utmaningar som tingsrätter har att förhålla sig till, i synnerhet vid 

nämndemannadomar, när juristerna i domar som offentliga texter ska representera socialt 

marginaliserade parters röster. Exempelvis kan det vara svårt för lekmän att förstå varför 

kvinnan i denna dom citeras när hon använder ett grovt sexualiserat språk för att beskriva 

hur våldtäkten gick till (t.ex. ”uppkört i röven”), eller varför hon i sin berättelse redogör 

för detaljer i sin klädsel. B5 är en nämndemannadom, vilket kan ha inverkat på hur domen 

är formulerad och vad som refereras i domen. Hur juristerna allmänt ska hantera nämnde-

mannadomar och de direkta och indirekta genuskonstruktioner som finns i sådana domar 

skulle kunna blir föremål för diskussion i Sveriges Domstolar.  

 

6.2.6 Näranalys av dom B6: våldtäkt – friande dom 

Domen är på 47 sidor, och den är friande. I domen framgår att målsägande och tilltalade 

har problem med att kommunicera på svenska. Målsägande är en ung kvinna, benämnd 

Maria. I domen framgår att kvinnan har ett intellektuellt funktionshinder; hennes person-

liga assistent har bedömt att hennes intellekt är i paritet med en 7-åring men funktions-

hindret är inte fysiskt märkbart. De tilltalade är tre män varav en har svenskt medborgar-

skap och två saknar svenskt medborgarskap. Vi kallar männen Bendek, Piotr (utländska 

medborgare) och Daran (svensk medborgare). Domen är skriven av en kvinna; namnen 

på nämndemännen framgår inte.  
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Åklagaren lämnar följande gärningsbeskrivning: Bendek, Daran och Piotr har tillsam-

mans och i samförstånd med varandra och med annan okänd person genomfört orala och 

anala samlag med Maria genom att otillbörligt utnyttja att hon på grund av ”utvecklings-

störning och berusning” befann sig i en särskilt utsatt situation. Genom att dra målsägan-

den i håret och hålla fast henne i armar och ben tvingade de henne till ovanstående hand-

lingar. Brottet bör enligt åklagaren bedömas som grovt, eftersom fler än en förgrep sig på 

målsäganden och eftersom Bendek, Daran och Piotr visade särskild hänsynslöshet och 

råhet. Åklagaren yrkar på att Bendek och Piotr ska utvisas och att de tilltalade ska betala 

skadestånd till målsägande för fysiskt och psykiskt lidande. Maria har biträtt åtalet. 

Inställningen är att Bendek, Piotr och Daran förnekar brott och motsätter sig målsägan-

dens begäran.  

 

Teman som framträder via kvinnans och männens röster i domen 

Domen har vävda domskäl, vilket medför att det är i vissa avsnitt är svårt att urskilja var 

gränserna mellan olika röster börjar och slutar. Av invävda referat från förundersökningen 

framgår att Maria, Bendek, Daran och Piotr befann sig på en restaurang den aktuella kväl-

len. Alla var berusade. Vid stängningsdags gick Maria och Daran tillsammans från restau-

rangen. Strax utanför träffade de Bendek, Piotr och en till okänd man. Därefter går berät-

telserna isär, men vittnen uppger sig ha sett och hört en kvinna bli våldtagen av flera män 

i ett buskage. Polisen kom till platsen och grep Daran, Bendek och Piotr och förde dem 

till arresten. Den okände mannen sprang från platsen. Maria blev skjutsad till sjukhus av 

polisen men ville inte låta sig undersökas. 

Målsägandes röst framstår i domen som motsägelsefull. Å ena sidan refereras hon när 

hon berättar om hur hon försökte att hejda killarna från att ha sex med henne utomhus. 

Hon sparkade dem och sa ”don’t touch me”. Å andra sidan framträder hennes röst även i 

utsagor om att hon gillar att ha sex och att hon tyckte att männen var ”fina, trevliga och 

snygga”. I referatet återges också hur kvinnan själv ser på våldtäkt; hon menar att hon 

inte kan ha blivit våldtagen, för hon kan inte bli gravid och ”ingen har gjort något med 

hennes hår.” 

I referatet av Marias utsagor blir det tydligt att hennes språk inte räckt till vid dom-

stolsförhandlingen. Av referatet att döma har hon fått frågor om hur de sexuella hand-

lingarna gått till och hon har försökt beskriva förloppet, men inte kunnat sätta precisa ord 

på vad hon varit med om. I hennes beskrivningar av de sexuella handlingarna beskriver 

hon återkommande männens kön som ”korvar” och de sexuella handlingarna som att ”de 

körde henne bakifrån”. Den målsägandes röst framstår som så begränsad i sitt ordförråd 

att det blir svårt att utskilja en begriplig berättelse. Det är istället vittnens röster som 

tillsammans lyfter fram en till synes mer sammanhängande berättelse om hur de sett flera 

män ha sex med en mycket berusad och skrikande kvinna.  

I både kvinnans och männens representerade berättelser framträder tematiseringar om 

kommunikationssvårigheter. Enligt Maria lyssnade inte männen när hon försökte prata på 

svenska med dem. Hon kunde inte säga till på engelska eftersom hon bara kan några få 

ord på engelska. Hon sa ”don’t touch me” till killarna, men då skrattade de bara åt henne. 



33 

 

I männens berättelser framträder temat om kommunikationssvårigheter, men i deras åter-

givna berättelser används temat som ett sätt att förklara varför de inte förstod att kvinnan 

var funktionsnedsatt. 

Det mest framträdande och återkommande temat i männens berättelser är dock temat 

att det var kvinnan själv som tog initiativ till att ha sex. Detta tema känns igen från andra 

våldtäktsdomar i det studerade materialet. Underförstått avslöjar tematiseringen föreställ-

ningar om att män inte kan stå emot eller säga nej till sex med kvinnor som beter sig 

sexuellt utmanande, och att en kvinna som tar initiativ till sex måste fullfölja detta löfte 

och inte ångra sig eller plötsligt säga nej. 

I Darans refererade berättelse framstår händelseförloppet som att den målsägande bju-

dit in männen till en sexakt utomhus. Enligt Daran minns han inte så mycket, men han 

hörde att målsäganden stönade och sa ”mera”. Enligt Bendeks berättelse blottade kvinnan 

brösten, och Bendek försökte täcka över dem genom att dra upp hennes tröja. Maria drog 

då ner tröjan ännu mer. Bendek stod sedan kvar och tittade på när kvinnan hade oralsex 

med en okänd man samtidigt som Daran hade sex med henne bakifrån. Enligt Piotrs åter-

givna berättelse stod han och tittade på, medan Daran hade samlag med målsäganden. 

Han uppger enligt referatet att han inte vet eller minns varför han stod kvar där; han var 

full. Han upplevde det inte som att målsäganden blev tvingad till något; det var hon som 

tog initiativet till handlingarna.  

 

Rättens legitimering av kvinnans och männens röster 

Som redan nämnts har denna dom vävda domskäl, vilket medför att det för en läsare som 

inte är van vid att läsa domtexter kan vara svårt att särskilja parternas och rättens röst i 

texten. I ett avsnitt med underrubriken ”Målsägandes berättelse” framträder till exempel 

frågan: ”Finns det då något i målsägandens berättelse som är felaktigt, motsägelsefullt 

eller som innehåller tveksamheter?” Här framträder alltså rättens röst i ett avsnitt som 

annars framstår som ett referat av kvinnans utsagor från förundersökningen. Risken för 

sammanblandning av olika röster är alltså stor.  

Rätten konstaterar att ”målsäganden har ändrat sina uppgifter i vissa väsentliga delar 

beroende på vem som ställt frågor till henne” och ger exempel på motsägelsefulla inslag 

i målsägandes berättelse. Rätten delegitimerar alltså kvinnans röst med hänvisning till 

oklara eller tvetydiga uppgifter i hennes berättelse. Även om det finns omständigheter i 

utredningen som är besvärande för de tilltalade kommer rätten sammanfattningsvis fram 

till att målsägandens uppgifter inte vinner tillräckligt stöd av den övriga utredningen i 

målet för att dessa ska kunna anses vara så tillförlitliga att de kan läggas till grund för en 

fällande dom. Det är därmed inte ställt utom rimligt tvivel att Daran, Piotr och Bendek 

har begått den gärning som åklagaren har påstått i gärningsbeskrivningen. Åtalet ogillas 

därför. 

De tilltalades berättelser bedömer rätten som ”tämligen detaljfattiga”. Även deras rös-

ter delegitimeras alltså i domen. En röst som rätten däremot tillerkänner stor legitimitet 

är polisens händelserapport. Av denna rapport framgår t.ex. att målsägande inte gillar 

polisen och att hon inte har kunnat förklara i ord utan pekat med handen ner mot ryggen 

när hon försökt förklara vad hon menat med att hon blivit ”körd bakifrån”.  
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Sammantaget väcker denna dom, i likhet med andra våldtäktsdomar i det studerade 

material, frågor om hur särskilt utsatta personer representeras i domar som offentliga tex-

ter. Grovt sexualiserat språk förekommer och finns invävt i domen som citat från måls-

ägande. Sammantaget ger domen intryck av att de åtalades handlingar och språkhand-

lingar ges liten plats i domen trots att det är de åtalades handlingar som ska prövas. Att 

männen inte reagerat när kvinnan sa ”don’t touch me” är till exempel ett tema som inte 

följs upp i rättens argumentation, vilket kan ha orsaker som ligger utanför domstolens 

kontroll. Domens representation av den intellektuellt funktionsnedsatta kvinnans berättel-

se riskerar för en ovan läsare av domar att uppfattas som att texten lägger omotiverat 

mycket fokus på hur kvinnan ser på sexualitet och skillnaden mellan frivilligt sex och 

våldtäkt. Under rubriken Tingsrättens bedömning framhåller rätten att: ”Det har inte 

någon betydelse vem som tar initiativet till den sexuella handlingen. Hur den särskilt ut-

satta situationen uppkommit har inte heller någon betydelse för bedömning av om våld-

täkt förövats”. Att teman om vem som tog initiativ till sex är så framträdande i referaten 

kan dock uppfattas som att frågor om vem som initierat de sexuella handlingarna har varit 

centrala under förundersökningen och huvudförhandlingen och att domen återspeglar 

detta.  

 

6.3 Sammanfattning: analyser av brottmålsdomar 

I den kvantitativa analysen av 21 brottmålsdomar har vi undersökt citat- och referatför-

delning samt nyckelord och nyckelfraser kopplade till målsägande respektive tilltalade 

parter. I brottmålskorpusen är alla målsägande parter kvinnor och alla tilltalade parter 

män. De målsägande och tilltalade parternas utsagor återges huvudsakligen som referat, 

men det är något vanligare att målsägande kvinnor än tilltalade män citeras. Citaten åter-

ger ofta grova eller uttalat talspråkliga ord och uttryck för till exempel sexuella handling-

ar. Det är ibland oklart i textsammanhanget vilken funktion citaten fyller. Juristerna skulle 

kunna klargöra i texten varför citaten är betydelsefulla i domen.  

 Räknat i antal ord upptar målsägande kvinnors berättelsereferat mer utrymme i domar-

na (63 procent) än tilltalade mäns berättelsereferat (37 procent). Det kan här påpekas att 

kvinnornas berättelser i de flesta fall är åklagarens viktigaste bevismedel under en rätte-

gång. Vidare är det stor variation i referatens längd: från 3 419 ord till 261 ord. Variation-

en kan ha en koppling till målens varierande komplexitet, men också till parternas språk-

kunskaper i svenska. De kortaste referaten bygger på utsagor från tilltalade män med an-

nat medborgarskap än svenskt. 

Framträdande nyckelord och nyckelfraser i brottmålskorpusen är verben ville och 

verbfrasen ville inte respektive gjorde och gjorde inte eller gjorde inget. Genom att ana-

lysera vilka aktörer som kopplas till dessa nyckelord och nyckelfraser framträder ett mön-

ster av att domarna fokuserar mer på vad de målsägande kvinnorna har velat respektive 

inte velat under ett händelseförlopp än på vad de tilltalade männen har velat eller inte 

velat. Omvänt är det vanligare att tilltalade män konstrueras som de som aktivt har agerat 

under brottets händelseförlopp.  

I den kvalitativa analysen ingår 2 domar om kvinnofridskränkning och misshandel (B1 

och B2), 1 om misshandel och ofredande (B3) och 3 om våldtäkt (B4, B5 och B6). 
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I domar om fridskränkning och misshandel ser vi att kvinnors och mäns utsagor påtag-

ligt avviker från varandras, även om parterna berättar om samma händelseförlopp. Sam-

tidigt konstruerar berättelserna teman om stormiga relationer med inslag av fysiskt och 

psykiskt förtryck och svartsjuka, där ibland båda parter har bidragit med fysiskt våld. 

Tematiseringarna framstår som traditionellt könsuppdelade på så sätt att mannen har ut-

nyttjat sin fysiska överlägsenhet. Kvinnornas känsloliv beskrivs ofta som ambivalenta 

visavi mannen. I domarna framkommer männens destruktiva syn på vad deras könsroller 

medför genom att de tar sig rätten att bruka våld mot kvinnorna och har svårt att kontrol-

lera sin aggressivitet. Återkommande i domar om fridskränkning och misshandel är att 

männen säger att de försöker lugna kvinnorna genom att bruka våld, vilket är en destruktiv 

strategi eftersom våldet eskalerar om kvinnan ger igen. I ett samhälleligt perspektiv är det 

betydelsefullt att rätten inte förtiger parternas destruktiva livsstil, som förefaller ha sin 

grund i förlegade värderingar av könsrollsmönster hos parterna. Det framkommer att vål-

det i dessa relationer är en vardagsföreteelse och har blivit normaliserat, särskilt av män-

nen. Juristerna skulle kunna diskutera strategier för hur de med bibehållen objektivitet 

skulle kunna undvika att återge destruktiva genusstrukturer i parternas utsagor i dom-

skälsavsnitten. 

I de näranalyserade domarna visar parternas utsagor att de lever i ojämlika förhållan-

den med en förlegad syn på hur kvinnor och män ska vara, som är långtifrån de jämställd-

hetsideal som numera är förhärskande i Sverige. Ett exempel är när en kvinna inte hade 

hunnit laga mat: ”Boris sa då att hon inte bara hade barn utan även en man att ta hand 

om” (B3). Frågan blir då hur rätten ska hantera förlegade och destruktiva värderingar som 

finns hos parterna för att representationen i texten inte ska föras vidare i domtexterna. I 

B3 och andra domar förekommer parter som är alkoholpåverkade. En kritisk granskning 

av hur dessa parter – kvinnliga och manliga – beskrivs och hanteras i domar kan göras 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv (jfr Jacobsson & Sjöström 2016:103). 

Analysen av domar om våldtäkt visar att föreställningar om genus aktualiseras starkt i 

de tre näranalyserade våldtäktsdomarna (B4, B5 och B6). En genusstereotyp som fram-

träder i alla tre domarna är föreställningen om att män inte förstår när kvinnor säger nej 

till sex. Gemensamt för de tilltalade parternas representerade berättelser är att männen har 

trott att kvinnorna velat ha sex. En annan återkommande berättelse i de tre näranalyserade 

våldtäktsdomarna, är berättelsen om alkoholpåverkade kvinnor som tar sällskap med män 

de inte känner eller endast känner ytligt. I rätten verkar kvinnorna ha ställts till svars just 

för att de har varit alkoholpåverkade och för att de har slagit följe med främmande män. 

I domarnas representation är det stort fokus på kvinnornas agerande före, under och efter 

brottets eller det misstänkta brottets händelseförlopp.  

Juristerna på domstolarna behöver aktivt reflektera över och lägga ner stor omsorg på 

språket i just våldtäktsdomar. Det är skillnad på vad som återges under rättegången och i 

domen. Att det inträffar en sekundär viktimisering under rättegången är i vissa mål ofrån-

komligt, men frågan är om alla detaljer måste representeras i den skriftliga domen. I de 

näranalyserade domarna menar vi att det finns detaljer som kan uppfattas som integritets-

kränkande för kvinnorna. Analysen visar att domarna tar upp fler detaljer om offrens age-

rande, berusningstillstånd, kroppar och klädsel än på detaljer som rör de tilltalade män-

nen. 
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 Sett ur ett textperspektiv kan det vara svårt för en lekman att skilja på vad som är 

refererat av parternas utsagor och vad som är domskäl. Allt står ju i domtexten. Därför är 

det betydelsefullt att strukturen i domarna är tydlig, så att det klart framgår vad som är 

juristernas och vad som är parternas bidrag i texten. 

Några domar (B5 och B6) riskerar att väcka frågor hos läsare om vilka föreställningar 

rätten har om socialt marginaliserade kvinnor som tidigare utsatts för sexuella övergrepp. 

Exempelvis kan det vara svårt för lekmän att förstå varför kvinnan i dom B5 citeras när 

hon använder ett grovt sexualiserat språk för att beskriva hur våldtäkten gick till (t.ex. 

”uppkört i röven”), eller varför hon i sin berättelse redogör för detaljer om sin klädsel. B5 

är en nämndemannadom, vilket kan ha inverkat på hur domen är formulerad och vad som 

refereras i domen. Hur juristerna allmänt ska hantera nämndemannadomar och de direkta 

och indirekta genuskonstruktioner som finns i sådana domar skulle kunna blir föremål för 

diskussion i Sveriges Domstolar.  

I det studerade materialet uppvisar domens utredningsavsnitt med parternas refererat 

ofta en stereotyp bild av våldtäktsrättegångar och hur kvinnan som offer måste återge 

detaljer om sin kropp vid huvudförhandlingarna.  

 

 

7 Analys av vårdnadsdomar  
I detta kapitel redovisar vi resultaten av analyserna av vårdnadsdomar. Först redovisas 

den kvantitativa analysen av alla vårdnadsdomar och därefter den kvalitativa näranalysen 

av 2 vårdnadsdomar. Sist i detta avsnitt finns en sammanfattning av de kvantitativa och 

kvalitativa analyserna. 

 

7.1 Kvantitativ analys av 7 vårdnadsdomar 

Den kvantitativa analysen av totalt 7 vårdnadsdomar fokuserar på framställningen av 

kärande och svarande parter av båda könen enligt följande: 

 

Tabell 5. Kvinnor och män i vårdnadsdomarna som kärande och svarande  

 Kvinnor  Män  Totalt 

Kärande  4 3 7 

Svarande  3 4 7 

 7 7 14 

 

I de 7 vårdnadsdomar som ingår i studien utgör den kärande parten i 3 fall av män och i 

4 fall av kvinnor. Således är 4 svarande parter män och 3 svarande parter kvinnor. 

 

7.1.1 Citat- och referatfördelning för parter i vårdnadsdomar  

Materialet är litet, och det är därför svårt att urskilja något tydligt mönster för hur parter 

av olika kön citeras, men vi har ändå gjort en sådan uträkning och funnit totalt 8 citat från 

kärande och svarande i vårdnadsmål enligt följande: 1 belägg från en kärande kvinna, 1 

med gemensam hänvisning till båda parter, 5 belägg från svarande män och 1 belägg från 

en svarande kvinna. Citaten från svarande parter rör talspråkliga eller affektiva ord och 
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uttryck, där den svarande bedömer den egna omsorgsförmågan eller beskriver relationen 

till den kärande parten. Exempel:  

 

 Det har varit en del ”småtjafs” i relationen (svarande man). 

 Han är rädd att han kommer att ”fasas ut” som förälder (svarande man). 

 Åsa har ”stulit henne” ifrån honom (svarande man). 

 Hon säger att ”hon har en tydlig struktur” (svarande kvinna). 

 

I ett enda belägg från en kärande, kvinnlig part är det istället barnets relation till den andra 

föräldern som beskrivs. Detta exempel kan vi inte återge av sekretesskäl. Det förekommer 

också ett citat där kärande och svarande part citeras gemensamt om hur de ser på sin 

relation: ”som de har beskrivit som ett ’av- och på-förhållande’ avslutades år X”.  

Vi kan konstatera att citat av parternas utsagor är ovanliga i vårdnadsdomarna. I likhet 

med vad vi har sett i LVU-domar återges istället parternas utsagor genom längre, sam-

manhängande referat i domarnas bakgrunds- eller utredningsavsnitt. Tabell 6 visar fördel-

ningen av hur många ord kvinnliga respektive manliga parters referat totalt omfattar i 

vårdnadsdomarna.  

 

Tabell 6. Vårdnadsdomar: ordfördelning i referat av manliga och kvinnliga parters utsagor  

Kvinnor antal ord  Män antal ord  Totalt antal ord i parternas referat  

 5 678 (62 %)  3 446 (38 %)   9 124 (100 %)  

 

Resultatet i tabell 6 visar att kvinnliga parters referat totalt sett ägnas mer utrymme i 

vårdnadsdomarna än männens referat, och här märks en större skillnad mellan kvinnor 

och män än i brottmålskorpusen och LVU-korpusen. Räknat i procent utgör referat från 

kvinnliga parters utsagor 62 procent av det totala antalet ord i kärande och svarande 

parters referat, jämfört med 38 procent i referat av manliga parters utsagor.  

 

7.1.2 Nyckelord och nyckelfraser  

I vårdnadskorpusen förekommer könade personbeteckningar som pekar ut biologiskt för-

äldraskap, det vill säga ord som till exempel pappa och mamma. Att könade personbe-

teckningar förekommer i vårdnadsdomar är förväntat, eftersom domarna återger föräld-

rars och barns berättelser om relationen mellan barnet och föräldrarna.  

Många könade beteckningar för enbart kvinnors föräldraskap skulle kunna indikera att 

domarna främst lägger vikt vid att lyfta fram relationen mellan mammor och barn. Vår 

uträkning i tabell 7 nedan visar dock att beteckningar som pekar ut biologiskt föräldraskap 

används ungefär lika många gånger för män som för kvinnor.  

  

Tabell 7. Könade personbeteckningar för parterna i vårdnadsdomar 

mamma/mamman 

moder/modern 

pappa/pappa 

fader/fadern 

Belägg totalt 

 

 54 (51 %)  53 (49 %)   107 (100 %) 
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Av totalt 107 belägg utgörs 51 procent av ord som fokuserar på kvinnors föräldraroll och 

49 procent av beteckningar för mäns föräldraroll.  

Vanligast i vårdnadsdomarna är att parterna omnämns med namn. I offentliga diskur-

ser är det inte ovanligt att kvinnor omnämns enbart med förnamn, medan män omnämns 

med både för- och efternamn (Statens medieråd 2017). Detta mönster återspeglas dock 

inte i vårdnadsdomarna. Vi kan konstatera att både för- och efternamn används för parter 

av olika kön, och oavsett om vårdnadshavaren är svensk eller utländsk medborgare.  

I vårdnadsdomarna har vi utöver ord som pekar ut föräldraskap även undersökt ord 

och fraser som explicit värderar parternas lämplighet som umgänges- eller boförälder. 

Enligt rättsvetenskaplig forskning går det att urskilja ett positionellt mönster i vårdnads-

domar (Schiratzki 2008 & 2014). Mönstret är kopplat till förälderns ställning som boför-

älder eller umgängesförälder. Däremot går det inte att belägga att mönstret är kopplat till 

kön (Schiratzki 2014:26). Rätten utgår i vårdnadsmål från barnets bästa, vilket i praktiken 

ofta innebär att vårdnaden tillfaller den förälder som tagit det största ansvaret för barnet 

före separationen (Schiratzki 2008). I mediedebatten finns det dock en bild av att rätten 

ofta dömer till mammors fördel i vårdnadsmål och att pappor på grundval av kön bedöms 

som olämpliga vårdnadshavare (jfr Schiratzki 2014).  

Den kvantitativa analysen av de 7 vårdnadsmål som ingår i denna studie bekräftar inte 

mediebilden, utan uppvisar istället fler nyckelfraser som negativt värderar kvinnliga par-

ters lämplighet som föräldrar genom explicita uttryck som olämplig som förälder eller 

inte lämplig som förälder.  

 

Tabell 8. Fraser där kvinnor och mäns lämplighet som vårdnadshavare värderas  

 Antal  Kvinnor Män Parter gemensamt 

Lämplig  10  

(45 %) 

4  

(18 %) 

4 

 (18 %) 

 2  

(9 %)  

Olämplig/ 

inte lämplig 

12  

(55 %) 

8  

(36 %) 

4  

(18 %)  

 0  

(0 %) 

 22 (100 %)   12  8  2 

 

Av tabell 8 framgår det att de negativt värderande exemplen om kvinnliga parter är dub-

belt så många som de negativt värderande beläggen om manliga parter. Vi vill under-

stryka att materialet är litet och att domarna kommer från en och samma domstol. Det går 

därför inte att dra några generella slutsatser utifrån vad analysen visar. När vi närmare har 

undersökt beläggen i omgivande textsammanhang ser vi att det tydligt framgår i domarna 

varför en part bedöms som lämplig eller olämplig som vårdnadshavare. I de domar där en 

part framställs som olämplig som boende- eller umgängesförälder framgår det att brotts-

lighet, psykisk ohälsa eller missbruksproblem ligger till grund för bedömningen. Exem-

pel: 

Anders Ek är olämplig som vårdnadshavare eftersom han brister i om-

sorgsförmåga och han lider därtill av psykisk ohälsa. 
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Anna Ek är olämplig som vårdnadshavare, boende-, och umgängesförälder 

p.g.a. hennes psykiska problem, hennes missbruk och eftersom hon är 

våldsam mot barnen och brister i omsorg. 

 

I de två exempel där rätten gör en gemensam värdering av parternas lämplighet, framställs 

både mamman och pappan som lämpliga vårdnadshavare. Exempel:  

 

Tingsrätten vill betona att Anna Ek och Anders Ek, som både synes leva under ordnade 

förhållanden, framstår som lämpliga föräldrar som vill sina barns bästa. 

Enligt vad tingsrätten kan bedöma har barnet två föräldrar som var för sig är kärleksfulla 

och som båda älskar sitt barn. Ingen av dem framstår som olämplig som vårdnadshavare. 

 

Sammanfattningsvis ger inte den kvantitativa analysen något stöd för att vare sig positiva 

eller negativa värderingar av parternas lämplighet har kopplingar till parternas kön eller 

etnicitet.  

 

7.2 Näranalys av 2 vårdnadsdomar – röster, teman och legitimering 

I detta avsnitt analyseras genusstrukturer som blir synliga på andra nivåer i texterna än på 

ord- och frasnivå. Vi har undersökt genusrelaterade teman som framträder via vuxna par-

ters röster i domarna, och hur rätten förhåller sig till dessa. De två domar som har valts ut 

för näranalys, här kallade dom V1 och V2, handlar båda om vårdnadstvister om barn. 

Relationerna mellan kärande och svarande parter är likartad i de två domarna, men i den 

ena domen är parterna utlandsfödda och i den andra är parterna svenskfödda. Domarna 

visar variation på så sätt att texterna skiljer sig åt i omfång och detaljrikedom. En annan 

skillnad är att den ena domen är skriven av en kvinna och den andra av en man. Dessutom 

är domsluten olika.  

 

7.2.1 Näranalys av vårdnadsdom V1 – avslag och bifall  

Domen är på 25 sidor. Parterna är en kärande utlandsfödd kvinna som är svensk medbor-

gare och en svarande man som inte har svenskt medborgarskap. Domen är skriven av en 

man; namnen på nämndemännen framgår inte. I domen omskrivs parterna genomgående 

med förnamn; vi använder här namnen Pilar och Juan. Båda parterna har barn i andra 

relationer, och tillsammans har de en åttaårig dotter, här kallad Inez. Pilar har begärt en-

sam vårdnad om dottern, alternativt att dottern ska ha sitt stadigvarande boende hos hen-

ne. Juan har yrkat på gemensam vårdnad men att dottern ska ha sitt stadigvarande boende 

hos Pilar. Rättens dom utmynnar i att parterna ska ha gemensam vårdnad, att flickan ska 

ha sitt stadigvarande boende hos den kvinnliga parten och att hennes umgänge med Juan 

ska regleras enligt en bilagd plan.  

 

Teman som framträder via kvinnans och mannens röster i domen 

Parternas refererade utsagor skildrar detaljerat hur deras liv med dottern varit. I Pilars 

berättelse om Juan framtonar bilden av en oansvarig förälder som aldrig har tagit ansvar 

för gemensamma beslut; mannen passar inte tider, gör sig onåbar och umgås inte med 
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dottern som planerat och avtalat. Det har varit barnets farmor som har ansvarat för hämt-

ning och lämning av dottern, aldrig mannen själv. Vidare framkommer att mannen har 

psykiska problem med vredesutbrott, blandmissbruk och återkommande brottslighet. 

Hans beteende har, enligt Pilar, påverkat dottern negativt; flickan har blivit rädd och inte 

velat träffa Juan. Pilar framhåller att hon vill att dottern tryggt ska kunna umgås med Juan 

i dag- och nattumgänge, men det kan bli aktuellt först när dagumgänget fungerar. Teman 

är här den kriminelle, missbrukande och psykiskt labile ex-mannen som inte fungerar i 

umgänget med sitt barn och som ibland ger Pilar skulden för att umgänget med dottern 

inte fungerar.  

Parternas berättelser skiljer sig åt på många punkter. Juans berättelse är i jämförelse 

med Pilars mer känsloladdad och innehåller många affektiva ord. Ett framträdande tema 

i mannens berättelse är att kvinnan försöker lägga beslag på barnet. I hans beskrivning av 

Pilar framtonar bilden av en orolig och kontrollerande kvinna som har försökt ”stjäla” 

barnet ifrån honom. Juan förnekar att dottern är rädd för honom och anklagar Pilar för att 

skapa oro hos dottern. Vidare framhåller han att dottern har förtroende för hans nuvarande 

fru och hennes son. Syskonen är förväntansfulla för den syster som är på väg. De känns 

som en familj, menar Juan, och han framhåller även hur glad dottern är över att träffa 

honom och hur kärleksfull han är mot henne.  

Men den manliga parten bidrar också själv till att konstruera temat om en förälder som 

uppträder ansvarslöst. Att Pilar inte har kunnat nå honom förklarar han med att han har 

ringt från dolt nummer, försovit sig, råkat ut för en olycka eller att hans telefon har gått 

sönder. Vidare säger han att det är felaktigt att han skulle ha kört bil utan körkort på 

sistone, som en socialutredare påstått, och aldrig med dottern i bilen. Genom sina detalje-

rade utsagor avslöjar Juan att han kört bilen utan körkort och att han inte alltid kommit 

till dottern som avtalat.  

Både mannens och kvinnans återgivna berättelser konstruerar teman om ett föräldra-

skap med en ojämn ansvarsfördelning och genuskonservativa roller. Det är den kvinnliga 

parten som har haft huvudansvaret för barnet och stått för stabilitet och trygghet i barnets 

liv, medan den manliga parten har haft en mer perifer roll i barnets vardag. I sitt umgänge 

med dottern har mannen förlitat sig på att andra kvinnor ska finnas till hands och stötta. 

Pilar vittnar om att Juans mamma har varit med vid lämning och hämtning, och att flickan 

under umgänge med Juan oftast varit hemma hos sin farmor. I Juans egna utsagor fram-

träder hans nya kvinna som en betydelsefull, omhändertagande person i dotterns liv. Ett 

framträdande tema i domen är alltså att det är kvinnor i mannens närhet som stått för den 

faktiska omvårdnaden av dottern.  

 

Rättens legitimering av kvinnans och mannens röster  

I domskälen skriver rätten om rättsläget; hur rätten ska avgöra vårdnads-, boende- och 

umgängesfrågor och se till barnets bästa. I domen hänvisas till lagen och föräldrarnas 

samarbetsförmåga, eftersom gemensam vårdnad förutsätter att de löser problem och han-

terar konflikterna om dottern tillsammans. Men en konflikt mellan föräldrarna utesluter 

inte gemensam vårdnad.  
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Vårdnadsutredaren har påpekat att det är svårt att komma med ett förslag i vårdnads-

frågan, men föreslår ensam vårdnad för den kvinnliga parten, vilket ger Pilars röst legi-

timitet. Utredarens argumentation refereras utförligt i domen, där fördelar och nackdelar 

med gemensam respektive ensam vårdnad redovisas. Utredaren framträder alltså som en 

stark röst i domen. Utredarens argument är att minska flickans oro, att mamman hittills 

haft huvudansvaret för henne och att pappan är ”oförstående” för flickans behov. Utreda-

ren anser att den gemensamma vårdnaden ”har ett symbolvärde och ger en signal om att 

pappan är viktig för dottern, vilket kan ha betydelse för hur relationen mellan fadern och 

Inez utvecklas”. Genusstrukturellt legitimerar socialnämndens resonemang att mamman 

är mer betydelsefull för Inez än pappan. Argumenten är inte jämställda, utan uttrycker att 

mamman är den primära föräldern, medan pappan omskrivs som en symbolisk förälder. 

Men rätten gör en annan bedömning än utredaren, nämligen att den gemensamma 

vårdnaden ska fortsätta, och båda föräldrarna anses vara lämpliga som vårdnadshavare. 

Tingsrätten påpekar att den gemensamma vårdnaden ”kan ha betydelse för hur relationen 

mellan Inez och Juan utvecklas”. Därmed legitimerar rätten mannens ställning som för-

älder.  

Föräldrarna har tidigare haft en vårdnadstvist om dottern. Likväl menar rätten att par-

ternas samarbetssvårigheter kan upphöra. De kommer därigenom att kunna ge dottern den 

lagstadgade rätten att träffa och fostras av både föräldrarna, även om det inte är på helt 

lika villkor. Tvisten handlar primärt om barnets umgänge med pappan: hur det ska ske 

och hur ofta. Rätten menar att det förekommit att umgänget lyckats, även om det varit 

problem, och rätten menar att mer delaktighet från Juans sida hade varit en fördel.  

Tingsrätten uttrycker sig alltså försiktigt och diplomatiskt för att upprätthålla jäm-

ställdhet mellan parterna. Domen har vävda domskäl, men gränserna mellan vårdnadsut-

redarens röst och Tingsrättens röst framgår ändå tydligt. Sammantaget framstår domen 

som empatiskt och tydligt skriven. Men detaljer i de återgivna berättelserna från utred-

ningen bidrar i bakgrundsavsnittet till att föra vidare traditionella värderingar om kvinnor 

och män. Detta kan inte rätten hållas ansvarig för, eftersom det är parternas och till viss 

del även socialnämnden som för fram genusstereotypa värderingar. Emellertid är det 

rätten som dokumenterar vittnesmålen, och frågan är om domen hade kunnat skrivas med 

färre detaljer och ändå varit juridiskt korrekt och hållbar.  

 

7.2.2 Näranalys av vårdnadsdom V2 – bifall  

Dom V2 är på 10 sidor. Det finns också ett kort utlåtande från socialnämnden, men det 

innehåller inget av värde för analysen. Parterna är en kärande kvinna och en svarande 

man, båda svenskfödda och med svenska namn. Domen är skriven av en kvinna. Namnen 

på nämndemännen framgår inte. I domen omtalas parterna med både för- och efternamn, 

medan barnen enbart benämns med förnamn. Parterna kallar vi för Eva och Adam och 

deras söner, 9 och 7 år, kallas August och Peter. Den äldsta sonen har en funktionsned-

sättning. Eva har begärt ensam vårdnad om äldsta sonen August eller i andra hand att han 

ska ha sitt stadigvarande boende hos henne. Adam har begärt gemensam vårdnad med ett 

växelvis boende. Under handläggningstiden har parterna kommit överens utanför rätten 

om att Eva ska ha ensam vårdnad om August, men rätten ger henne ensam vårdnad om 

båda sönerna. Adam får umgängesrätt med sönerna enligt ett fastlagt schema.  
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Teman som framträder via kvinnans och mannens röster i domen 

Genom referat från utredningen framträder kortfattade berättelser från kvinnan och man-

nen. Det framträdande temat i både kvinnans och mannens berättelser är att de har stora 

samarbetsproblem och att samarbetsproblemen har påverkat barnen negativt. Båda par-

terna har medgett att de talar med pojkarna om sina konflikter. Emellertid framkommer 

det inte närmare av domen vad som har hänt mellan parterna.  

På Evas begäran har vittnesförhör hållits med hennes äldre dotter, med en väninna och 

en anställd hos Kvinnofridsteamet, med den äldsta sonens assistent och med den yngsta 

sonens fritidsledare. Det faktum att en person som är anställd på Kvinnofridsteamet har 

hörts i målet signalerar att det i relationen till mannen kan ha förekommit våld eller hot, 

men detta nämns inte explicit i domen. Det som framkommer är att Adam vid upprepade 

tillfällen skickat hätska e-postmeddelanden och sms till Eva, och dessa sms har påverkat 

Eva känslomässigt. Men det ges alltså inga mer konkreta exempel på vad som förevarit. 

Enligt Adams refererade utsagor från utredningen har han visserligen betett sig aggres-

sivt och hotfullt mot Eva via e-post och sms, men orsaken till detta är enligt Adam att Eva 

har velat begränsa och kontrollera hans umgänge med pojkarna. 

Sammantaget är den relation som skisseras mellan föräldrarna destruktiv. Teman som 

inte skrivs fram explicit, men som kan anas, är den desperate mannen som tar till hot för 

att få umgås med sina söner, och temat om en kvinna som känner sig hotad av barnens 

far och genom ensam vårdnad vill få kontinuitet och trygghet i sin och sönernas vardag.  

 

Rättens legitimering av kvinnans och mannens röster  

Tingsrätten framhåller att det finns en möjlighet att döma till gemensam vårdnad, även 

om den ena föräldern motsätter sig det, men att domstolen då måste vara lyhörd och ta 

hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor om barnen. Tingsrätten påpekar att 

kravet på samarbetsförmåga är högt på grund av Augusts hälsotillstånd och alla kontakter 

med sjukvård och skola.  

I domskälen hänvisas till lagen, och rätten framhåller att barnets bästa ska vara av-

görande för beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen ska särskilt beak-

tas risken för att barnet eller annan i familjen utsätts för övergrepp, eller att barnet förs 

bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna. Vidare ska rätten ta viss hänsyn till vad barnen själva vill.  

I domen står det att rätten delar mammans uppfattning att gemensam vårdnad innebär 

risk att sönerna inte får sina behov tillgodosedda och kan leda till ökad konflikt mellan 

föräldrarna, vilket legitimerar Evas röst. Dock betonar rätten att båda föräldrarna framstår 

som lämpliga föräldrar ”som båda synes leva under ordnade förhållanden”. Denna formu-

lering kan ses som att rätten legitimerar mannens röst och roll som förälder. Tingsrätten 

framhåller vidare att: ”även om inte Adam är vårdnadshavare är det emellertid tingsrät-

tens uppfattning att det är till pojkarnas bästa att Adam och sönerna får möjlighet att dela 

även vardagen och att umgängestillfällena blir mer omfattande än vad som nu är fallet”. 

Citatet visar att rättens inställning är att ett mer utökat umgänge än det som Eva föresprå-

kat innebär ett erkännande och legitimering av Adam som förälder.  
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Sammantaget är domen kortfattad, och rättens argumentation framstår som genusneu-

tral och logisk. Men i domens berättelsestruktur förekommer återkommande frasen ”I 

utredningen har framkommit …”, och sedan förblir det otydligt vad som egentligen fram-

kommit under förhandlingen, vilket gör att betydelsefulla detaljer i utredningen inte tyd-

liggörs i den skrivna domen. På grund av informationsluckorna i domens berättelsestruk-

tur kan det bli svårt för en utomstående läsare att förstå på vilka grunder den kvinnliga 

parten får ensam vårdnad om båda sönerna.  

 

7.3 Sammanfattning: analyser av vårdnadsdomar  

I de 7 domar som ingår i den kvantitativa analysen har vi undersökt i vilken utsträckning 

kärande och svarande kvinnor och män citeras och refereras. Resultatet visar att det är 

ovanligt att kärande och svarande parter citeras. Istället framträder parternas berättelser i 

längre referat. En uträkning av ordfördelningen mellan kvinnliga och manliga parters 

referat visar att referat av kvinnors röster upptar ett större ordutrymme (62 %) totalt sett 

än mäns (38 %). 

I vårdnadskorpusen har vi även undersökt förekomsten av könade personbeteckningar, 

som till exempel mamma och pappa. Här visar resultatet nästan ingen skillnad i förekomst 

mellan män och kvinnor. Vi kan konstatera att beteckningar som pekar ut biologiskt föräl-

draskap används ungefär nästan lika många gånger för män som för kvinnor. Vi ser heller 

ingen skillnad i hur parter av olika kön nämns vid namn; personers namn skrivs mestadels 

med för- och efternamn oavsett kön. I den offentliga diskursen är det annars inte ovanligt 

att kvinnor omnämns enbart med förnamn, medan män omnämns med både för- och efter-

namn (Statens medieråd 2017).  

Analysen innefattar också en undersökning av ord och fraser som positivt eller negativt 

värderar parternas lämplighet som boende- eller umgängesförälder. Här visar resultatet 

fler negativt värderande belägg om kvinnliga parter, men materialet är för litet för att 

resultatet ska kunna gå att generalisera. I de domar där en part framställs som olämplig 

som vårdnadshavare framgår det tydligt att brottslighet, psykisk ohälsa eller missbruks-

problem ligger till grund för bedömningen oavsett partens kön eller etnicitet.  

Den kvalitativa näranalysen av två vårdnadsdomar, V1 och V2, visar att det är stor 

skillnad i domarnas detaljrikedom. Vi kan konstatera att domen om de utlandsfödda par-

terna är mer detaljerad och har mer utbyggda berättelser än domen om de svenskfödda 

parterna: dom V1 tar upp många detaljer om parternas släktingar och sociala nätverk me-

dan liknande information saknas i dom V2 om svenskfödda parter. Detta indikerar möj-

ligen att det finns en skillnad i hur svenskfödda respektive utlandsfödda väljer att berätta 

om vårdnadstvister (jfr analysen av LVU-domar). I dom V1 framkommer det att barnet 

har ett nätverk av omhändertagande kvinnor på den manliga partens sida: en farmor och 

en styvmor. Dessa kvinnor framträder i utredningen som personer som i praktiken har 

tagit ansvar för barnet när den manliga parten har brustit i sin föräldraroll.  

Dom V2 är kortfattad, och rättens argumentation framstår som genusneutral och lo-

gisk. Men i domens berättelsestruktur förekommer återkommande frasen ”I utredningen 

har framkommit …”, och sedan förblir det otydligt vad som egentligen framkommit under 

förhandlingen, vilket gör att betydelsefulla detaljer i utredningen inte tydliggörs i den 

skrivna domen. På grund av informationsluckorna i domens berättelsestruktur kan det bli 
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svårt för en utomstående läsare att fullt ut förstå på vilka grunder den kvinnliga parten får 

ensam vårdnad.  

Givet underlaget försöker domskribenterna genom sina formuleringar att uppvisa en 

genusneutral praktik i bevisvärderingen och domskälen, vilket inte alltid är så lätt, efter-

som domtexterna rekonstruerar makt- och genusstrukturer från parternas liv och verk-

lighet. Sammanfattningsvis kan sägas att i de vårdnadstvister som analyserats represen-

teras genusstereotypa föreställningar om att kvinnor är kontrollerande och ansvarstagande 

som föräldrar och att män är mer oberäkneliga. Dessa föreställningar representeras via 

parternas röster i domarnas utredningsreferat; där framträder t.ex. temat om mannen som 

hotar kvinnan och agerar oansvarigt mot barnet, och temat om den kontrollerande kvinnan 

som tar ansvaret för barnet och försöker skapa stabilitet i barnets vardag.  

 

 

8 Analys av LVU-domar 
I detta kapitel redovisar vi resultaten av analyserna av LVU-domar. Först redovisas den 

kvantitativa analysen av alla LVU-domar, och därefter den kvalitativa näranalysen av 3 

domar (här kallade L1, L2 och L2). Sist i detta avsnitt följer en sammanfattning.  

 

8.1 Kvantitativ analys av 21 LVU-domar 

Nedan följer resultaten från den kvantitativa analysen av citat- och referat samt nyckelord 

och nyckelfraser i 21 LVU-domar.  

 

8.1.1  Citat- och referatfördelning – vårdnadshavare i LVU-domar  

I LVU-domarna används citat företrädesvis när lagparagrafer och förarbeten till lagar 

citeras. Citat från vårdnadshavare används ytterst sparsamt. Vi har endast funnit ett utta-

lande som markerats som citat från en manlig vårdnadshavare, och det avser en talspråklig 

formulering (”hunnit landa”). Det vanliga är att vårdnadshavarnas röster istället fram-

träder i längre utsagereferat i domarnas utredningsavsnitt. Där används anföringsmarkö-

rer (exempel: hon menade, han sa) för att markera vem utsagan härrör från.  

Nedan redogör vi för fördelningen av hur mycket utrymme referat från kvinnliga res-

pektive manliga vårdnadshavare ges i LVU-domarna. Uträkningen är avgränsad till re-

ferat i domarnas utredningsavsnitt.  

 

Tabell 9. Antal ord i LVU-domarnas referat av vårdnadshavares utsagor  

Antal ord vårdnadshavare kvinnor  Antal ord vårdnadshavare män Antal ord totalt 

 

 3 721 (54 %)   3 205 (46 %)   6 926 (100 %) 

 

Som tabell 9 visar utgör referat av kvinnliga vårdnadshavares utsagor en något större 

andel ord i LVU-korpusen än referaten av manliga vårdnadshavares utsagor. Detta kan 

förklaras av att 4 av domarna endast har en angiven vårdnadshavare, och i 3 av dessa är 

den ensamstående vårdnadshavaren en kvinna.  
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Till skillnad från i den kvantitativa analysen av brottmålsdomar kan vi inte urskilja 

något mönster i ordutrymme kopplat till genus eller etnicitet. I LVU-korpusen ingår flera 

mål som berör nyanlända ungdomar utsatta för hedersförtryck eller hedersrelaterat våld 

(jfr Hedersförtryck 2017). Det ligger nära till hands att anta att de kortaste referaten åter-

ger utlandsfödda vårdnadshavares utsagor, där förhören skett via tolk, men så är inte fal-

let. De kortaste referaten förekommer istället i domar där vårdnadshavarna är svenska 

medborgare och framför relativt eniga utsagor om den minderårigas behov av vård.  

Det kortaste referatet omfattar 30 ord och det längsta 489 ord. Både återger kvinnliga 

vårdnadshavares utsagor. Variationen i referatens omfång verkar i första hand vara kopp-

lad till vårdnadshavarnas inställning till socialnämndens bedömning av den ungas behov 

av vård. I de mål där vårdnadshavarna delar nämndens bedömning är utsagereferaten kor-

ta. Omvänt är utsagereferaten längre i de domar där en eller båda vårdnadshavarna har en 

avvikande uppfattning än socialnämnden om till exempel den minderårigas hemförhål-

landen.  

I en tidigare studie av språket i bland annat LVU-domar (Sörlin 2008) framhålls att 

länsrätterna8 i regel brukar vara noga med att återge referat av de enskilda parternas utsa-

gor, och att referaten generellt sett håller en saklig ton. Detta är också vårt intryck av de 

domar som ingår i LVU-korpusen. I 20 av 21 domar återges parternas utsagor tydligt 

separerade från varandra genom fraser eller underrubriker som markerar vem som refe-

reras. På så sätt är det generellt sett enkelt att urskilja de enskilda parternas berättelser. I 

den enda dom där parternas utsagor återges i ett gemensamt referat är intrycket att parter-

na har en enig uppfattning om den minderårigas behov av vård. Baserat på tidigare studier 

om läsbarhet i domar (se t.ex. Ehrenberg-Sundin 2008) är varianten med tydligt åtskilda 

referat att föredra ur läsbarhetssynpunkt.  

 

8.1.2 Nyckelord och nyckelfraser  

I LVU-målen omnämns totalt 30 personer som vårdnadshavare: 14 män och 16 kvinnor, 

vilket innebär att fördelningen mellan män och kvinnor som vårdnadshavare är ganska 

jämn. Vid en granskning av hur många vårdnadshavare som benämns vårdnadshavare 1 

eller som står som ensamma vårdnadshavare syns inte heller någon stor skillnad mellan 

män och kvinnor: 9 män och 8 kvinnor står som vårdnadshavare 1 alternativt som en-

samma vårdnadshavare.9 Enligt statistik är det betydligt vanligare att kvinnor är ensamma 

vårdnadshavare (se t.ex. SCB 2006), så resultat är något överraskande. En möjlig för-

klaring är att det i urvalet av LVU-domar ingår flera fall som rör nyanlända ungdomar 

från utomeuropeiska länder. I just dessa domar verkar det vara vanligare att mannen står 

som vårdnadshavare 1 om barnet har två biologiska föräldrar. I domar där vårdnads-

havarna har svenska namn syns inte alltid en tydlig uppdelning i vårdnadshavare 1 och 2, 

utan föräldrarna kan gemensamt stå som vårdnadshavare. Enligt uppgifter från den för-

valtningsrätt som tillhandahållit materialet beror uppdelningen i vårdnadshavare 1 och 

vårdnadshavare 2 på hur målet registreras när det inkommer. Den part som läggs in först 

av registratorn blir vårdnadshavare 1.  

                                                 
8 23 länsrätter är sedan 2010 förvaltningsrätter.  
9 I två domar saknas uppgifter om vårdnadshavare och i två andra domar framgår det inte vem som är 

vårdnadshavare 1 respektive vårdnadshavare 2. 
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I analysen av benämningar för vårdnadshavare har vi undersökt förekomsten av köna-

de benämningar som mamma och pappa. Enligt forskning om socialtjänstens utredningar 

(se t.ex. Kåhl 1995; Arén et al. 2000; Bangura Arvidsson 2003) tenderar utredarna att 

lägga större fokus på mammor än på pappor och ge mer utrymme åt relationen mellan 

mamma–barn än relationen pappa–barn. Normativa föreställningar om män och kvinnor 

som föräldrar skulle kunna återspeglas i LVU-domar, eftersom domarnas bakgrundsav-

snitt ofta refererar till eller direktciterar ur socialnämndens utlåtanden.  

Som vi tidigare har visat i tabell 9 ägnas kvinnliga vårdnadshavares utsagereferat något 

mer utrymme i LVU-korpusen totalt än manliga vårdnadshavare. Genom att undersöka 

förekomsten av könade benämningar för vårdnadshavare kan vi även konstatera att kvinn-

liga vårdnadshavare oftare än män omnämns genom könade benämningar som mamma 

eller modern. Av tabell 10 framgår att av totalt 67 belägg utgörs 38 av könade benäm-

ningar för moderskap och 29 belägg av könade benämningar för faderskap.  

 

Tabell 10. Förekomst av könade benämningar för vårdnadshavare  

mamma/mamman/moder/modern pappa/pappa/fader/fadern Antal belägg totalt 

 38 (56 %)   29 (43 %)  67 (100 %) 

 

De könade benämningarna kan vara problematiska eftersom de betonar biologiskt föräld-

raskap och riskerar att föra med sig ett bagage av sociala och kulturella förväntningar på 

vad det innebär att vara mamma eller pappa. Om exempelvis endast den kvinnliga vård-

nadshavaren omväxlande benämns med för- och efternamn och som mamman och den 

manliga vårdnadshavare konsekvent omtalas med för- och efternamn, är risken att barnets 

relation till den kvinnliga vårdnadshavaren underförstått framstår som mer varm och nära 

än till den andra vårdnadshavaren.  

I LVU-korpusen har vi även undersökt meningar och fraser som innehåller ordet om-

sorg eller sammansättningar med omsorg- som förled. Genom sökningar i LVU-korpusen 

på dessa ord har vi kunnat kartlägga meningar eller fraser som explicit värderar kvinnliga 

respektive manliga vårdnadshavares omsorgsförmåga.  

 

Tabell 11. Fraser där omsorg eller sammansättningar med omsorg- används för att värdera vård-

nadshavares omsorgsförmåga  

Kvinnor Män  Parterna gemensamt Totalt 

 13  

(28 %) 

 13  

(28 %)  

 20  

(44 %)  

 46  

(100 %) 

 

Tabell 11 ovan visar på en jämn fördelning av konstruktioner som värderar vårdnads-

havares omsorgsförmåga. Men vid en närmare granskning av de enskilda beläggen fram-

träder några mönster. När kvinnliga vårdnadshavares omsorgsförmåga värderas samman-

kopplas värderingen i flera exempel med passivitet, dvs. att kvinnan exempelvis har age-

rat passiv i situationer där män har utövat våld i hemmet. Dessa exempel förekommer 

enbart i domar där de kvinnliga vårdnadshavarna kommer från ett land utanför Europa. 
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Avidentifierade exempel: ”brister i omsorgen genom att mamman inte kunnat stoppa vål-

det från brodern”, ”Mamman är medveten om att det föreligger brister i omsorgen, men 

förhållandena i hemmet var sådana…”. 

När vårdnadshavarnas omsorgsförmåga värderas gemensamt är det hemmet eller för-

äldrarna som ställs i fokus för värderingen; vårdnadshavarna verkar då underförstått ses 

som en enhet som utgör hemmet eller föräldrarna. Exempel: ”Det föreligger brister i om-

sorgen om flickan och hon är även utsatt för fysisk och psykisk misshandel i hemmet” 

och ”föräldrarna brister i sin omsorg”. Sådana formuleringar, där vårdnadshavarna inte 

går att urskilja som individer, finner vi endast i domar som rör så kallat hedersförtryck 

(jfr Hedersförtryck 2017) och vårdnadshavare från utomeuropeiska länder. 

I de domar där manliga vårdnadshavares omsorgsförmåga explicit värderas ser vi en 

tendens att de manliga vårdnadshavarna oftare än kvinnliga vårdnadshavare värderas 

positivt på grundval av sitt handlande snarare än för vad de inte har gjort. Exempel: ”Un-

der dessa förhållanden bedömer förvaltningsrätten att Kadir Dahabs agerande snarare ger 

uttryck för ett ansvarstagande än brister i omsorgen”, ”Förvaltningsrätten anser att Johan 

har gjort vad han kunnat för att ge pojken den omsorg han behöver”.  

Sammantaget påvisar den kvantitativa analysen skillnader i hur vårdnadshavare om-

nämns och beskrivs i LVU-domarna, men skillnaderna verkar ha en tydligare koppling 

till etnicitet än till genus, även om genus också spelar roll.  

 

8.2 Näranalys av 3 LVU-domar – röster, teman och legitimering 

Nedan redovisas näranalyser av 3 LVU-domar: L1, L2 och L3. I dessa analyser fokuserar 

vi på genusstrukturer som blir synliga på andra textnivåer än på ord- och frasnivå. Vi 

kallar kommunernas socialförvaltning genomgående för socialnämnden, men andra be-

nämningar förekommer i originaltexterna.  

  
8.2.1 Näranalys av LVU-dom L1 – bifall 

Domen (L1) är på 9 sidor, parterna är socialnämnden och en kvinna som saknar svenskt 

medborgarskap och hennes son. Domen är skriven av en kvinna; av nämndemännen i 

rätten är två män och en kvinna. Namnen på dem som deltagit i avgörandet är tydligt 

angivna. Personer i domtexten omskrivs med förnamn och efternamn på vuxna respektive 

förnamn på barn; vi använder de fingerade namnen Hiba på vårdnadshavaren och Samir 

på sonen, som är i övre tonåren. Rätten har fått ett skriftligt utlåtande om familjen från 

socialnämnden, och förhör har hållits med Hiba, med mannen i en värdfamilj och med 

Samirs morbror. Samir har blivit utsatt för våld och hot om våld av närstående. Hiba har 

inte kunnat skydda honom och har själv hotat om att kontakta släktingar. Rätten bifaller 

omhändertagande av Samir med stöd av LVU 2 §. Samir vill vårdas med stöd i LVU, 

medan Hiba motsätter sig vården.  

 

Teman som framträder via parternas röster i domen 

Berättelserna i domen handlar om Samir som mår dåligt och som på grund av det uppvisar 

självskadebeteende; han har flera ärr på ena underarmen efter att han rispat sig och är 

rädd för att bli misshandlad om han tvingas tillbaka till sin familj. Samir har sökt hjälp 

hos skolan och socialnämnden, eftersom han mår psykiskt dåligt. Han säger att han blivit 
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utsatt för hot, misshandel och att han varit hårt kontrollerad av sin mamma, övrig släkt 

och mannen i en svensk värdfamilj. Samir har även en misstanke om att Hiba vill tvinga 

honom att gifta sig. Temat i Samirs berättelse är ett hedersrelaterat förtryck inom familjen 

och släkten, där han utsatts för våld, kontroll och kränkningar. 

Hiba har tillbakavisat alla uppgifter om våld och hot och anfört att Samir får leva som 

han vill så länge han sköter skolan och ägnar tid åt familjen. Hiba uppger att hon sökt 

hjälp hos en morbror via telefon för att kunna kontrollera Samir. Hiba har ensam vårdnad 

om Samir och tre syskon. Pappan bor i ett annat nordiskt land, och en morbror bor i Cen-

traleuropa men har vistats i Sverige under längre perioder. Därigenom har morbrodern 

även kunnat utöva kontroll över Samir. I Hibas berättelse framstår hennes och värdfamil-

jens kontroll av Samir som en självklar del i föräldraansvaret. Tema här är förtryck och 

kontroll av en ungdom som inte lever som familjen förväntar sig. Kontrollen och våldet 

som utövas av närstående och släktingar är inte i enlighet med svensk lag. 

Domens övergripande tema är att den kvinnliga vårdnadshavaren brister i sin omsorg 

genom att inte sätta gränser för de kränkningar och den kontroll som släktingar och när-

stående män utsätter pojken för. Men även kvinnan skrivs fram som en förövare, som 

med våld och hot aktivt begränsar och styr sonens handlingsutrymme och påverkar hon-

om negativt. Ett normöverskridande tema i domen är alltså att både männen och kvinnan 

skrivs fram som förövare. Ett annat normöverskridande tema är den unga pojken som ett 

offer för hedersrelaterat förtyck; temat avviker från den gängse medierapporteringen om 

hedersrelaterat förtryck, där det mestadels är kvinnor som utpekas som offer. Rättens 

representation av Hibas utsaga är: ”Enligt Hiba Mohammad ska han leva på ett visst sätt. 

Om han inte gör det måste familjen återupprätta sin heder.” Temana betonar att det finns 

stora brister i omsorg och ansvar för sonen, och bristerna relateras till hedersförtryck.  

 

Rättens legitimering av parternas röster 

Eftersom Hiba inte visat oro för eller insikt om Samirs mående bedömer rätten att frivil-

liga insatser i hemmet inte är ett alternativ. Rätten anser att Samirs uppgifter är trovärdiga 

och att han mår mycket dåligt som en följd av sina hemförhållanden. Domens skrivningar 

legitimerar Samirs röst genom att tillskriva den trovärdighet och samtidigt delegitimerar 

domen vårdnadshavarens, värdfamiljens och släktingarnas röster genom att framhålla 

dem som mindre trovärdiga. Domskälen är på drygt en sida, men rätten argumenterar 

utförligt för sitt ställningstagande, eftersom Hibas utsaga inte är trovärdig i alla delar.  

Hur Hibas utsaga dokumenteras i skrift blir betydelsefullt för hur rätten därefter reso-

nerar och bedömer. Frågan är hur denna argumentation ska representeras i domen. Som 

hennes berättelse är skriven finns det skäl att fråga sig om rätten ställt frågor till henne 

eller om referatet härrör från en fri berättelse från Hiba. Troligen har utsagan även tolkats 

från kvinnans modersmål till svenska, vilket ytterligare kan försvåra bedömningen av hur 

trovärdig hennes berättelse är.  

Nedan följer ett utdrag ur representationen av Hibas berättelse, där vi inom hakparen-

teser satt in ett urval av de frågor som aktualiseras hos läsaren under läsningen av domen.  

Hon har försökt att sätta gränser för att det inte ska spåra ur. Familjen är inte överdrivet 

religiös [Vad betyder det i denna kontext, och föll orden så?]. Samir har ljugit och 

manipulerat för att kunna få sin frihet [Är detta Hibas egna ord eller någon annans?]. Han 



49 

 

har inte utsatts för våld. Det är vanligt att tonårspojkar strular och revolterar mot sina hem. 

Det finns inga tecken på att hon skulle ha en negativ inverkan på sin son. Det är hon som 

fattar beslut i familjen men det föregås alltid av en diskussion. [– – –] För en tid sedan 

besökte Samir frivilligt sin kusin [Varför står ordet ”frivilligt” här? Ställde rätten frågan 

om Samir gjorde det frivilligt eller var det något som mamman nämnde spontant?], hennes 

systerson, i Stockholm. Det förekom varken hot eller våld, tvärtom, Samir blev både över-

raskad och glad när kusinen kom och hämtade honom. [– – –] Hon känner inte till någon-

ting om ett planerat, påtvingat giftermål. [Ställdes denna fråga och i så fall av vem?] Samir 

får gifta sig med vem han vill, bara det är en god person [– – –] Hon utövar ingen kontroll 

över honom. Han får leva som han vill så länge skolan sköts. Att han ljuger om sina 

familjeförhållanden [Vems är ordvalet?] har troligen en förklaring i att han vill bo själv, 

vilket är vanligt i Sverige. [Varför finns denna information med och vems är ordvalet?]  

De frågor som vi har ställt inom hakparentes i utdraget ovan aktualiserar att det finns en 

otydlighet i domens röster. Det är alltså inte tydligt om Hibas röst framträder i ett referat 

som enbart refererar till hennes egna utsagor, eller om referatet även återger frågor som 

rätten har ställt till Hiba via tolk och juridiskt biträde. I referatet av Hibas utsaga skulle 

domskribenten genom fler referatmarkörer och citattecken ha kunnat förtydliga kvinnans 

egen röst, och därigenom ännu tydligare legitimera och stärka argumentationen i dom-

skälen som följer i slutet av texten.  

 

8.2.2 Näranalys av LVU-dom L2 – avslag 

Domen (L2) är på 10 sidor, parterna är socialnämnden, en utlandsfödd man och kvinna 

och deras tonåriga dotter som utsatts för ett sexuellt övergrepp. Domen är skriven av en 

kvinna; av nämndemännen är två kvinnor och en man. Namnen på dem som deltagit i 

avgörandet är tydligt angivet i domen. Personer i domtexten omskrivs med förnamn och 

efternamn på vuxna respektive förnamn på barn; vi använder de fingerade namnen Kadir 

och Fatima Dahab på vårdnadshavarna och Amna på dottern.  

Socialnämnden yrkar att Amna omhändertas och ansöker om vård med stöd av 2 och 

3 § LVU, eftersom socialnämnden anger brister i omsorgen och ett socialt nedbrytande 

beteende hos Amna. Både Kadir, Fatima och Amna motsätter sig att Amna omhändertas 

med stöd av LVU. Rätten avslår socialnämndens ansökan. 

 

Teman som framträder via parternas röster i domen 

Enligt Kadir finns det inga brister i omsorgen som medför en påtaglig risk för Amna, och 

familjen sökte hjälp när hennes tillstånd blev kritiskt. Först kände vårdnadshavarna inte 

till vad som hänt. Övergreppet och hoten mot familjen har polisanmälts. Föräldrarna gör 

allt som står i deras makt för att förbättra situationen för dottern och tillgodose hennes 

behov. Det finns en hotbild från förövaren och hans släktingar som bor grannskapet, vilket 

är skälet till att Amna inte kan bo kvar hemma. Teman här är de ansvarstagande föräld-

rarna, där mannen är särskilt aktiv och agerar för att ge sin dotter trygghet. Ett annat tema 

är hotet från förövarens familj, men Amnas familj har agerat på ett adekvat vis och polis-

anmält övergreppet. 

Det framkommer att Fatima har motsatt sig ansökan och sagt att vård kan ges på fri-

villig väg. Fatima vill att Amna ska flytta hem igen men tror inte att det kan fungera, 

eftersom familjen först behöver hjälp att flytta till ett nytt område. Fatima påtalar att det 

ligger utanför hennes kontroll. Teman är här att kvinnan stöder sin mans åsikt om hur 

dotterns situation ska avhjälpas. Ett annat tema är att hon känner sig maktlös inför det 
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som hänt dottern och inför det hedersrelaterade våldet och hotet från landsmän. Temat 

visar en genusstruktur, där både modern och dottern kan ses som offer för förtryck. Men 

domen har också ett normöverskridande tema om en manlig vårdnadshavare som har 

försökt hjälpa sin dotter genom att kontakta polis och socialtjänst. 

Amna uppger att socialnämndens utredning inte är korrekt och dementerar deras på-

stående om att föräldrarna inte ville ha hem henne för att hon blivit utsatt för övergrepp. 

I ställer framhåller hon att hon har ett tryggt hem och att hon fått stöd när hon berättade 

om övergreppet för familjen. I rättens bedömning och domskäl finns temat om den ut-

landsfödda familjen som försöker att anpassa sig till svenska kulturmönster och förhål-

landen och hjälpa sin dotter. Hela familjen verkar delaktig och Amnas bror har tagit ett 

stort ansvar.  

I denna dom är det socialnämnden som bidrar med genusstereotypa teman genom på-

ståenden om att föräldrarna ignorerat det sexuella övergreppet på dottern och att föräld-

rarna inte vill att Amna ska bo hos dem längre efter våldtäkten. Här finns även temat med 

den utlandsfödda mamman som är sjuk och undviker myndighetskontakter. Ett tredje 

tema är hämnd från förövaren och hans släkt när familjen Dahab polisanmäler övergrep-

pet. Socialnämnden uppvisar en förlegad syn på familjen och deras landsmän som hotar 

familjen. 

 

Rättens legitimering av parternas röster 

Avdelningen med domskäl är 4 sidor med en genomgång av de bestämmelser som ska 

tillämpas, i detta fall 2 § – om brister i omsorgen – och 3 § LVU – om barnets risk att 

skadas genom ett socialt nedbrytande beteende. Domen är välskriven och välargumente-

rad. Det påpekas att tvångsomhändertagande är en allvarlig åtgärd och att det måste finnas 

tungt vägande skäl för det. Rätten legitimerar Amnas vittnesmål och konstaterar att det 

inte finns något socialt nedbrytande beteende, bara för att hon vid ett tillfälle har utsatt 

sig för risker genom att vistas i området där både hennes och förövarens familjer är bo-

satta. Dock anses detta agerande inte vara socialt nedbrytande i LVU:s mening. Tvärtom 

bedömer rätten hennes förändrade beteende som en adekvat reaktion på det hon har utsatts 

för. Amna har inte heller visat annat socialt nedbrytande beteende. Därför ska hon inte 

tvångsvårdas med stöd av LVU.  

Rätten ska även avgöra om Amna ska beredas vård enligt LVU för brister i föräldrarnas 

omsorg. Kadir har kontaktat sjukvården och socialtjänsten när han fått insikt i vad dottern 

har råkat ut för. Familjen är otrygg på grund av hotet från förövaren och hans släkt. Vård-

nadshavarna och Amna önskar att hon är kvar i jourboendet och genomgår den pågående 

utredningen. Familjen är villiga att ta emot det stöd som socialtjänsten kan erbjuda. Rätten 

skriver: ”Mot bakgrund av att de faktiskt har sökt relevant vård och hjälp på egen hand 

får deras samtycke till frivilliga insatser bedömas som tillförlitligt. Under dessa förhållan-

den bedömer förvaltningsrätten att Kadir Dahabs agerande snarare ger uttryck för ett an-

svarstagande än brister i omsorgen.” Därför saknas skäl för att tvångsvårda Amna med 

stöd av 2 § LVU.  

Kadir har kontaktat myndigheter, trots att han i utredningen medger att han inte förstår 

det svenska myndighetssystemet fullt ut. Han hade inte tidigare förstått att Amna inte 

klarar skolan men framhåller att han tar sitt ansvar och skickar sina barn till skolan. Han 
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säger att utbildning är betydelsefullt och att alla har rätt till det. Det framgår att domen 

ger legitimitet åt Kadirs handlande i relation till dottern. Sammantaget legitimerar rätten 

familjen Dahabs röster, i synnerhet Kadirs och Amnas, medan socialnämndens röst och 

krav delegitimeras.  

 
8.2.3 Näranalys av LVU-dom L3 – avslag  

Domen (L3) är på 9 sidor. Parterna är socialnämnden, en svenskfödd man och kvinna 

samt deras dotter, som har en neuropsykiatrisk diagnos och far illa på ett frivilligt boende. 

Domen är skriven av en man; av nämndemännen i rätten är två män och en kvinna. Nam-

nen på dem som deltagit i avgörandet är tydligt angivet i domen. Personer i domtexten 

omskrivs med förnamn och efternamn; vi använder de fingerade namnen Ola och Siv på 

vårdnadshavarna samt Rut på dottern. Ola ifrågasätter grunden för dotterns placering på 

ett HVB-hem och hemmets rutiner.  

Socialnämnden menar att Ola har brustit i omsorgen om dottern genom att ha ”en 

negativ inställning till vården”. Rut har varit placerad enligt socialtjänstlagen på frivilliga 

grunder, i olika familjehem och HVB-hem. Socialnämnden ansöker om att Rut ska bere-

das vård med stöd av 2 § och 3 § LVU. Skälet är att Rut har ett avvikande beteende och 

att Ola inte samtycker till Ruts nuvarande placering. Rätten bifaller inte socialnämndens 

ansökan om tvångsvård. 

 

Teman som framträder via parternas röster i domen 

Socialnämnden anser att Rut behöver vård, behandling och stort stöd på grund av neuro-

psykiatriska och psykosociala problem. Hon utsätter sig för påtaglig risk genom att rym-

ma och kontakta främmande människor och vara utåtagerande. Rut mår sämre efter det 

omedelbara omhändertagandet och har försökt att ta livet av sig. Teman är en funk-

tionsnedsatt ungdom med psykiatriska och psykosociala problem som har svårt att han-

tera sitt liv.  

Socialnämnden bedömer att kriterierna i 3 § LVU är uppfyllda och hävdar att trots att 

Olas inställning är annorlunda i dagsläget bedöms hans samtycke inte vara tillförlitligt. 

Han har inte heller medverkat till att leta efter Rut när hon rymt. Ruts hälsa och utveckling 

löper risk att skadas om hon inte bereds vård enligt den föreslagna vårdplanen. Teman 

här är att socialnämnden inte litar på Olas bedömning av Ruts omsorgsbehov; de ifråga-

sätter även hans omsorgsförmåga om Rut.  

Ola menar att Rut ska ha en stabil placering med trygghet och rutiner där hon också 

får hjälp med sina behov. Hans tidigare inställning till LVU har varit negativ, eftersom 

han inte fått tillräcklig information för att kunna bedöma placeringen. Nu anser han att 

LVU behövs. Han vill veta mer om en framtida placering och hoppas att socialnämnden 

följer upp den nuvarande placeringen, så att hon så snart som möjligt kan få frivillig hjälp 

på ett boende där hon trivs. Teman är en far som vill sitt barns bästa, men han litar inte 

på socialnämnden. Förvaltningsrätten lyfter fram ett kontrasterande tema om en far som 

just genom sitt kritiska ifrågasättande av dotterns nuvarande vård uppvisar ansvar för och 

omsorg om dottern.  

Siv medger ansökan och anför att det finns ett vårdbehov hos Rut och samtycker till 

den föreslagna vårdplanen. Socialnämnden har varit inblandad under lång tid och har 
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kunskap om vårdbehovet. Hon menar att LVU krävs för Rut. Hon påtalar att det finns 

samarbetssvårigheter mellan henne och Ola, trots att han nu ändrat inställning till ansökan 

och vill att Rut ska vårdas. Teman är Sivs oro för Rut och konflikten med Ola.  

Rut själv motsätter sig ansökan och trivs inte i det nuvarande boendet och säger att 

situationen är outhärdlig. Om socialnämnden erbjuder en annan placering accepterar hon 

det. Chefen på Ruts boende har sagt att hon är felplacerad, och att placeringen i sig är en 

större risk än om hon inte vårdats. Om socialnämnden erbjuder en annan placering accep-

terar hon det. Temana är Ruts vantrivsel med sin situation och hur hon kommit i kläm i 

vården. 

Sammantaget visar temana i domen upp en tonåring med psykisk sjukdom som far illa 

och utsätts för risker som en följd av samhällets vårdinsatser. Ett annat tema, som fram-

hålls av nämnden, är den om en manlig vårdnadshavare som ifrågasätter den kvinnliga 

vårdnadshavaren och socialnämndens hantering av dottern.  

 

Rättens legitimering av parternas röster 

Domskälen omfattar 4 sidor och inleds med en genomgång av de bestämmelser som ska 

tillämpas: LVU 2 § och 3 §. Därefter följer bedömningen som visar att Rut bott hos Siv 

fram till placeringarna i familjehem och HVB-hem. Rätten skriver att inget tyder på 

missförhållanden hos Siv. Socialnämnden hävdar att Ola brister i sin omsorg för att han 

varit negativ till vården av dottern. Ola har hos rätten sagt att han är skeptisk till omplace-

ringarna av Rut. Tvärtemot socialnämnden anser rätten att Ola har varit engagerad och 

ifrågasatt den tidigare vården, och genom det brister han inte i sin omsorg om Rut. Olas 

röst görs stark i domen. Rätten legitimerar hans inställning mot socialnämnden genom att 

skriva: ”Att ställa krav som inte tillmötesgås av socialnämnden kan inte anses vara en 

brist i omsorgen.” Därför anser rätten inte att Ola brustit i sin omsorg och därför är förut-

sättningarna för vård enligt 2 § LVU inte uppfyllda. 

Siv oroar sig, och LVU är en skyddslagstiftning som behövs i akuta situationer som 

denna. Sivs röst är förhållandevis svag, och rätten legitimerar inte hennes åsikt om hur 

Rut ska vårdas. Rut själv förnekar inte att hon har problem, men socialnämnden hävdar 

att hon har ett socialt nedbrytande beteende som är en följd av diagnoserna. Ruts röst görs 

relativt stark i domen.  

Sammanfattningsvis uppmärksammar denna dom konflikten mellan å ena sidan den 

kvinnliga och manliga vårdnadshavaren och å andra sidan socialnämnden och den man-

liga vårdnadshavaren. Konflikten gäller dottern, som farit illa till följd av samhällets vård-

insatser. Utlåtandet från socialnämnden har en kritisk hållning till den manliga vårdnads-

havarens agerande, där socialnämnden anser att han brister i omsorgsförmåga. Men dom-

en utmynnar i att rätten på ett normbrytande sätt legitimerar mannens hållning i sakfrågan.  

 

8.3 Sammanfattning: analyser av LVU-domar 

Den kvantitativa analysen av 21 LVU-domar fokuserar på i vilken omfattning manliga 

och kvinnliga vårdnadshavare citeras och refereras, liksom förekomsten av nyckelfraser 

som värderar kvinnliga och manliga vårdnadshavares omsorgsförmåga.  
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Analysen visar att citat från vårdnadshavare av båda könen används sparsamt. Istället 

framträder vårdnadshavarnas berättelser i längre utsagereferat. Kvinnliga vårdnadshava-

res utsagereferat upptar i korpusen totalt sett ett något större ordutrymme än manliga 

vårdnadshavares utsagereferat. Könade benämningar som till exempel mamma och pappa 

förekommer också något mer frekvent för kvinnor än för män. 

I analysen av nyckelfraser som värderar parternas omsorgsförmåga noterar vi ett mön-

ster som snarare verkar kopplat till etnicitet än till genus. I de domar som rör nyanlända, 

utlandsfödda familjer ser vi en tendens till att kvinnliga vårdnadshavares omsorgsförmåga 

värderas som en del av ”hemmet” eller ”föräldrarna” gemensamt. På så sätt framställs de 

utlandsfödda kvinnorna som osynliggjorda. Vi noterar alltså en skillnad i hur svenskfödda 

respektive utlandsfödda kvinnor framställs i domarna. Det verkar också vanligare att 

mannen benämns som vårdnadshavare 1 i domar där vårdnadshavarna är utlandsfödda. 

Teman som åskådliggörs i LVU-domarna med parter som inte är svenska medborgare 

är att de lever med andra normer och kulturella mönster, som med svenska mått mätt ter 

sig repressiva. Hedersrelaterade problem med våld och hot synliggörs i dessa domar, till 

skillnad från i den näranalyserade dom där vårdnadshavarna är svenskfödda och svenska 

medborgare, där ett psykiskt funktionshinder visar sig vara källan till oron.  

Det är främst i socialnämndens utsagor som genusstereotyper och kulturella stereo-

typer framtonar i domarnas utredningsavsnitt, som exempelvis föreställningen om att en 

utlandsfödd kvinnlig vårdnadshavare själv är ett offer för hedersförtryck. Vi kan konsta-

tera att rätten i två av domarna delegitimerar socialnämndens röst. 

I de domar som vi har näranalyserat tenderar rätten att självständigt betona andra, mer 

normöverskridande teman, som temat om en utlandsfödd man som står upp för sin dotter 

genom att kontakta polis och socialtjänst och temat om en utlandsfödd kvinna som själv 

aktivt utövar en osund kontroll över sin son. I domen med de svenskfödda vårdnadshavar-

na belyser utredningen en konflikt mellan den manliga vårdnadshavaren och socialnämn-

den å ena sidan och den kvinnliga vårdnadshavaren å den andra; mannen framträder ge-

nom socialnämndens röst som en oansvarig förälder. Istället lyfter rätten fram temat om 

en manlig förälder som har rätt att kritisera socialnämnden.  

Jurister kan vara särskilt uppmärksamma på genusstereotyper och kulturella stereo-

typer i socialnämndernas utlåtanden eller under rättegången, för att inte vidareföra sådana 

värderingar i domarna. Jurister bör diskutera hur de tydligt kan skriva att alla former av 

hedersrelaterat förtryck är förbjudet i Sverige i domtexten.  

Den skrivna domen tar sin utgångspunkt i den muntliga förhandlingen. Därför kan 

faktorer som vem som kommer tals och hur mycket taltid en part får och om samtalet sker 

via videolänk eller närvarande i rättssalen påverka hur domen utformas. Här kan kön vara 

en betydelsefull faktor, eftersom forskning om språk och kön visar att kvinnor generellt 

talar mindre i offentliga sammanhang än män (jfr Einarsson 2009:185).  

 

 
9 Slutsatser och diskussion 
Studien är en kritisk diskursanalys med syftet att synliggöra och öka medvetenheten om 

genuskonstruktioner i skriftliga domar i brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål.  
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Sammantaget utgör domarna en skriftlig representation av andras röster som förekom-

mit under huvudförhandlingen. I en sådan skriftlig framställning måste rätten i sin åter-

givning göra så att texten ger läsaren en känsla av att domen handlar om verkliga män-

niskor som bemöts på ett empatiskt och objektivt sätt. I detta perspektiv handlar inte 

genusneutrala skrivsätt om att språkligt avköna parter eller dölja diskriminerande för-

hållanden, utan att se till individens rättigheter och skyldigheter. Att skriva tydligt i av-

snitten med domskäl är mest betydelsefullt. Men avsnitten med referat av parternas ut-

sagor skrivs också av jurister, och formuleringarna i dessa avsnitt är också betydelse-

bärande. Både lekmän och journalister tenderar att läsa domar som sammanhängande tex-

ter, vilket kan leda till att rättens bedömning och parternas utsagor lätt flyter samman för 

en läsare som inte är juridiskt skolad. Därför kan domstolarna försöka undvika att åter-

upprepa stereotypt genustänkande som inte är förenligt med svenska jämställdhetsideal 

och lagstiftning.  

Generella slutsatser är att den språkligt mångröstade rättegången återspeglas i domar 

som texter. Denna studie indikerar att det finns större skillnad mellan etnicitet än kön 

genom att det skrivs om svenskfödda och utlandsfödda på olika sätt i olika tematiseringar. 

Vidare finns indikationer på att kvinnors och mäns beteenden framställs på olika vis 

utifrån traditionella och stereotypa uppfattningar om kvinnor och män. Det kan t.ex. gälla 

omsorgsförmåga i vårdnads- och LVU-domar och klädsel och alkoholpåverkan i brott-

mål.  

Vi kan inte påvisa några mönster i skrivningar eller struktur beroende på om juristen 

är kvinna eller man eller nämndemännens kön, i de fall könen på nämndemännen framgår 

i domen. 

Nedan följer en sammanfattning av resultaten indelade efter måltyperna brottmål, 

vårdnadsmål och LVU-mål i nu nämnd ordning.  

 

9.1 Brottmålsdomar 

I materialet ingår 21 brottmålsdomar som vi har gjort en kvantitativ analys av. Vi har 

studerat citat- och referatfördelning samt nyckelord och nyckelfraser kopplade till måls-

ägande respektive tilltalade. I detta material är alla målsägande kvinnor och alla tilltalade 

män. De målsägande och tilltalade parternas utsagor återges huvudsakligen som referat. 

Det är något vanligare att målsägande kvinnor än tilltalade män citeras. Citaten återger 

ibland grova eller uttalat talspråkliga ord och uttryck för till exempel sexuella handlingar, 

och ibland är det oklart vilken funktion citaten fyller i domen.  

 Räknat i antal ord upptar målsägande kvinnors berättelsereferat mer utrymme i domar-

na (63 %) än tilltalade mäns berättelsereferat (37 %). Det kan här påpekas att målsägandes 

berättelser i de flesta fall är åklagarens viktigaste bevismedel under en rättegång, så resul-

tatet är inte förvånande; resultatet kan alltså höra ihop med rollfördelningen målsägande–

tilltalad snarare än med kön.  

Det är stor variation i referatens längd, och variationen kan ha en koppling till målens 

varierande komplexitet, men också till parternas språkkunskaper i svenska. De kortaste 

referaten bygger på utsagor från tilltalade män som inte talar svenska. 

Framträdande nyckelord och nyckelfraser i brottmålen är verben ville och verbfrasen 

ville inte respektive gjorde och gjorde inte eller gjorde inget. Genom att analysera vilka 
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aktörer som kopplas till dessa nyckelord och nyckelfraser framträder ett mönster av att 

domarna fokuserar mer på vad de målsägande kvinnorna har velat respektive inte velat 

under ett händelseförlopp än på vad de tilltalade männen har velat eller inte velat. Omvänt 

är det vanligare att tilltalade män konstrueras som de som aktivt har agerat under brottets 

händelseförlopp (jfr Orrben 2015).  

I tre näranalyserade domar om fridskränkning och misshandel (B1, B2 och B3) ser vi 

att kvinnors och mäns utsagor avviker från varandra, även om parterna återger samma 

händelse. Berättelserna konstruerar teman om stormiga relationer med inslag av fysiskt 

och psykiskt våld, förtryck och svartsjuka, där ofta båda parter har bidragit med våldet. 

Tematiseringarna framstår som traditionellt könsuppdelade genom att mannen har ut-

nyttjat sin fysiska överlägsenhet. Kvinnornas känsloliv beskrivs ofta som ambivalenta 

visavi mannen. Återkommande i domar om fridskränkning och misshandel är att männen 

säger att de försökt lugna kvinnorna genom att bruka våld. Tingsrätten förtiger inte par-

ternas destruktiva livsstil, som verkar ha sin grund i ojämlika värderingar av könsroller 

hos parterna. Rätten måste förhålla sig till de förlegade genuskonstruktionerna som fram-

kommer i parternas utsagor. Rätten skulle kunna diskutera strategier för hur man i dom-

skälen undviker att föra fram destruktiva och stereotypa genusstrukturer som framträder 

via parternas röster men med bibehållen objektivitet och kvalitet i domen. Hur detta han-

teras i domar vars utfall har styrts av nämndemännen bör också diskuteras.  

Referenser till etnicitet förekommer i flera av brottmålsdomarna. En tilltalad anser sig 

rasistiskt behandlad av rättssamhället för att blåmärken inte syns på mörk hud och genom 

att den tilltalade vid tillfälle inte fick adekvat tolkhjälp. En tilltalad nämner att ”i Europa 

är alla jämlika” (B2), vilket tyder på att han inför rätten vill visa att han är medveten om 

förväntade genusnormer i Sverige. Men samma man påtalar sin heder, och det står klart 

att släkten har insyn i parets privatliv.  

Parternas utsagor avslöjar att de lever i ojämlika förhållanden med en förlegad syn på 

hur kvinnor och män ska vara. Exempelvis framgår det av en misshandelsdom att mannen 

förväntar sig att kvinnan passar upp honom, annars blir han våldsam (B3). Det är tydligt 

att paret lever enligt normer som är förlegade. Frågan blir då hur rätten ska hantera repre-

sentationen av sådana destruktiva värderingar hos parterna utan att föra dem vidare i dom-

texterna.  

Våldtäktsdomar: Näranalysen av tre våldtäktsdomar (B4, B5 och B6) visar att stereo-

typa föreställningar om män och kvinnor aktualiseras extra tydligt i just våldtäktsdomar. 

Ett genusstereotypt tema som framträder i alla tre domarna är föreställningen om att män 

inte förstår när kvinnor säger nej till sex. Detta tema representeras via de tilltalade män-

nens berättelser. Gemensamt för de tilltalade männen är att de alla har trott att kvinnorna 

velat ha sex. Gemensamt för de tre näranalyserade våldtäktsdomarna är också berättelsen 

om alkoholpåverkade kvinnor som slår följe med män de inte känner eller endast är ytligt 

bekanta med sedan tidigare. I rätten verkar kvinnorna ha fått frågor om hur alkoholpåver-

kade de varit och varför de har slagit följe med främmande män. 

En av de näranalyserade våldtäktsdomarna väcker också frågor om vilka föreställning-

ar rätten har om socialt marginaliserade kvinnor som tidigare utsatts för sexuella över-

grepp. Exempelvis kan det vara svårt för lekmän att förstå varför kvinnan i dom B5 i sin 

berättelse redogör för detaljer om sin klädsel.  
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I det närstuderade materialet återger domarnas utredningsavsnitt med parternas refere-

rat en bild av våldtäktsrättegångar, där kvinnan som offer måste återge detaljer om sin 

kropp vid huvudförhandlingarna. Tingsrätterna skulle kunna diskutera hur berättelser om 

våldtäkter återges i domar och hur detaljerade berättelserna behöver vara i domtexten. 

Särskilt våldtäktsdomar har varit föremål för massmedial kritik, och det kan bero på att 

läsare i allmänhet och därmed även journalister läser texterna som sammanhängande be-

rättelser. Därför kan det vara svårt för en lekman att förstå urvalet av information i utred-

ningsavsnitten, och varför detaljer om den våldtagna kvinnans kropp behöver redovisas 

så ingående i domen.  

Juristerna behöver aktivt reflektera över och lägga ner stor omsorg på språket i just 

våldtäktsdomar. Det är skillnad på vad som återges under rättegången och i domen. Att 

det inträffar en sekundär viktimisering under rättegången är kanske ofrånkomligt, men 

frågan är om alla detaljer behöver representeras i den skriftliga domen. Detta är en svår 

avvägning, eftersom parternas attityder och värderingar inte ska döljas, om de är betydel-

sefulla för domen.  

I de näranalyserade våldtäktsdomarna anser vi att det finns detaljer som kan uppfattas 

som integritetskränkande för kvinnorna. Analysen visar att domarna redovisar fler detal-

jer om offrens agerande, berusningstillstånd, kroppar och klädsel än detaljer som rör de 

tilltalade männen. Sett ur ett textperspektiv kan det vara svårt för en lekman att skilja på 

vad som är refererat av parternas utsagor och vad som är domskäl. Allt står ju i domtexten. 

Därför är det betydelsefullt att strukturen i domarna är tydlig, så att det klart framgår vad 

som är rättens och vad som är parternas bidrag i texten.  

 

9.2 Vårdnadsdomar 

Det ingår 7 vårdnadsdomar i materialet, och vi har undersökt i vilken omfattning kärande 

och svarande kvinnor och män citeras och refereras. Det framkommer att det är ovanligt 

att kärande och svarande parter citeras. Istället framträder parternas berättelser i längre 

referat. Ordfördelningen mellan kvinnliga och manliga parters referat visar att referat av 

kvinnors röster upptar ett större ordutrymme än mäns, 62 % mot 38 %, och skillnaden är 

alltså relativt stor.  

I vårdnadsdomarna har vi även studerat förekomsten av könade personbeteckningar, 

som t.ex. mamma och pappa. Resultatet visar nästan ingen skillnad i förekomst mellan 

män och kvinnor. Vi kan konstatera att beteckningar som pekar ut biologiskt föräldraskap 

används ungefär nästan lika många gånger för män som för kvinnor. Vi ser heller ingen 

skillnad i hur parter av olika kön nämns vid namn; personers namn skrivs mestadels med 

för- och efternamn oavsett kön. I offentliga texter är det inte ovanligt att kvinnor om-

nämns enbart med förnamn, medan män omnämns med både för- och efternamn (Statens 

medieråd 2017).  

I den kvantitativa analysen finns också en undersökning av ord och fraser som positivt 

eller negativt värderar parternas lämplighet som boende- eller umgängesförälder. Resul-

tatet visar fler negativt värderande belägg om kvinnliga parter, men materialet är för litet 

för att resultatet ska kunna gå att generalisera. I de domar där en part framställs som 

olämplig framgår det att brottslighet, psykisk ohälsa eller missbruksproblem ligger till 

grund för bedömningen oavsett partens kön eller etnicitet.  
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Näranalysen av 2 vårdnadsdomar (V1 och V2) visar att det är stor skillnad i domarnas 

detaljrikedom. I dom V2:s berättelsestruktur förekommer återkommande frasen ”I utred-

ningen har framkommit …”, men sedan förblir det otydligt vad som egentligen fram-

kommit under förhandlingen. Luckorna i domens berättelsestruktur kan med anledning 

av detta göra det svårt för en ovan läsare att förstå varför den kvinnliga parten får ensam 

vårdnad.  

Vi kan konstatera att dom V1, som handlar om utlandsfödda parter, är mer detaljerad 

och har mer utbyggda berättelser än i dom V2, som handlar om svenskfödda parter. Dom 

V1 tar upp många detaljer om parternas släktingar och sociala nätverk. Liknande informa-

tion saknas i domen om svenskfödda parter, vilket kan indikera att det finns en skillnad i 

hur svenskfödda och utlandsfödda väljer att berätta om vårdnadstvister (jfr LVU-domar).  

I underlaget försöker domskribenterna genom sina formuleringar att uppvisa en genus-

neutral praktik i bevisvärderingen och domskälen, vilket inte alltid är så lätt givet omstän-

digheterna i målen. I vårdnadsdomarna rekonstrueras makt- och genusstrukturer från par-

ternas verklighet. I de vårdnadsdomar som näranalyserats framträder genusstereotypa 

föreställningar om att kvinnor är mer kontrollerande och ansvarstagande som föräldrar än 

män, och att män är mer oberäkneliga. Dessa föreställningar representeras via röster i 

domarnas utredningsreferat; där framträder till exempel temat om mannen som hotar 

kvinnan och agerar oansvarigt mot barnet, och temat om den kontrollerande kvinnan som 

tar ansvaret för barnet och försöker skapa stabilitet i barnets vardag.  

 

9.3 LVU-domar 

 Den kvantitativa analysen av 21 LVU-domar fokuserar på i vilken omfattning manliga 

och kvinnliga vårdnadshavare citeras och refereras, liksom nyckelfraser som värderar 

kvinnliga och manliga vårdnadshavares omsorgsförmåga.  

Analysen visar att citat från vårdnadshavare av båda könen används sparsamt. Istället 

framträder vårdnadshavarnas berättelser i längre utsagereferat. Kvinnliga vårdnadshava-

res utsagereferat upptar i materialet totalt sett ett något större ordutrymme än manliga 

vårdnadshavares i materialet. Könade benämningar som till exempel mamma förekom-

mer också något mer frekvent för kvinnor.  

I analysen av nyckelfraser som värderar parternas omsorgsförmåga noterar vi ett mön-

ster som snarare verkar kopplat till etnicitet än till genus. I de domar som rör nyanlända, 

utlandsfödda familjer ser vi en tendens till att kvinnliga vårdnadshavares omsorgsförmåga 

värderas som en del av ”hemmet” eller ”föräldrarna” gemensamt (”hemmet anser …” 

eller ”föräldrar menar att …”). På så sätt framställs de utlandsfödda kvinnorna som osyn-

liggjorda. Vi noterar en skillnad i hur svenskfödda respektive utlandsfödda kvinnor fram-

ställs i domarna. Det verkar vanligare att mannen benämns som vårdnadshavare 1 i dom-

ar där vårdnadshavarna är utlandsfödda. 

Teman som åskådliggörs i LVU-domarna med parter som inte är svenska medborgare 

är att de lever med andra normer, som med svenska mått mätt ter sig repressiva. Heders-

relaterade problem med våld och hot synliggörs i dessa domar, till skillnad från i den 

näranalyserade dom där vårdnadshavarna är svenska medborgare, där ett psykiskt funk-

tionshinder är källan till oron.  
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I de domar som näranalyserats tenderar rätten att självständigt betona andra, mer norm-

överskridande teman, som temat om en utlandsfödd man som står upp för sin dotter och 

kontaktar polis och socialtjänst, och temat om en utlandsfödd kvinna som själv aktivt 

utövar en osund kontroll över sin son. I en dom med svenska vårdnadshavarna belyser 

utredningen en konflikt mellan den manliga vårdnadshavaren och socialnämnden å ena 

sidan och den kvinnliga vårdnadshavaren å den andra. Mannen framträder genom social-

nämndens röst som en oansvarig förälder, men rätten lyfter temat om en manlig förälder 

som har rätt att kritisera socialnämnden.  

Det finns skäl för juristerna att uppmärksamma förekommande genusstereotyper eller 

kulturella stereotyper som kan förekomma i socialnämndernas utlåtanden eller under 

rättegången, i akt och mening att inte vidareföra sådana värderingar, eftersom de bär på 

destruktiva genuskonstruktioner. Därigenom kan jurister skriva så att det tydligt framgår 

att de tar avstånd från alla former av hedersrelaterat förtryck, men med bibehållen objek-

tivitet i domens formuleringar.  

Den skrivna domen tar sin utgångspunkt i den muntliga förhandlingen. Därför kan 

faktorer som vem som kommer till tals och hur mycket taltid en part får och om samtalet 

sker via videolänk eller genom personlig närvaro i rättssalen påverka hur domen utformas. 

Här kan kön vara en betydelsefull faktor, eftersom forskning om språk och genus visar 

att kvinnan generellt talar mindre i offentliga sammanhang än män (jfr Einarsson 

2009:185).  
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Bilaga. Råd för jämställd domskrivning  

 

Nedanstående text har utformats med utgångspunkt i resultat och rekommendationer ur 

rapporten Kvinnor och män i domar. En forskningsrapport om genuskonstruktioner i 

domar om brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål (Byrman & Skoglund 2018) på uppdrag 

av Domstolsverket samt allmänna rekommendationer för jämställt språk ur Språkrådets 

rapport Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt (Milles 2008). Råden 

tar sin uppgångspunkt i sex övergripande frågor. 

 

1. Får parter av olika kön och etnicitet komma till tals på ett likvärdigt sätt?  

Granska hur mycket utrymme utsagor från parter av olika kön och etnicitet upptar 

i domens utredningsavsnitt: 

  

 Finns det en uppenbar skillnad i hur mycket referatutrymme parter av olika 

kön och etnicitet ges i texten? Om svaret är ja – fundera över och diskutera 

vad obalansen beror på.  

 Redogör i domen för hur förhör med parterna har gått till, exempelvis, om 

någon av parterna har förhörts via tolk, om någon av parterna har förhörts 

på ett annat språk än sitt modersmål eller om det hänt något annat av 

betydelse under förhöret. Om svaret är ja – kommentera det i domtexten 

för att öka förståelsen hos läsaren. 

 

2. Riskerar domen att föra vidare stereotypa föreställningar om till exempel 

genus och etnicitet?  

Det är ofta svårt att upptäcka stereotypa föreställningar om grupper eller katego-

rier av människor i en egenproducerad text. Ett råd är därför att kontinuerligt dis-

kutera domar i arbetsgrupper med jurister och lekmän i olika åldrar och av olika 

kön och etnicitet. Följande frågor kan fungera som utgångspunkt:  

 

 Vilka normer verkar tas för givet i domen? Observera att dessa kan vara 

svåra att upptäcka. 

 Förekommer stereotypa beskrivningar av till exempel kvinnors och mäns 

sexualitet, dryckesvanor eller klädsel? Om svaret är ja – framgår det i så 

fall tydligt vilken funktion beskrivningarna fyller och vems utsagor de 

bygger på? Om domen till exempel hänvisar till en utredning där social-

tjänstens utredare uttrycker stereotypa åsikter kan gruppen diskutera hur 

rättens skribenter ska förhålla sig till socialtjänstens formuleringar. Tänk 

över hur stereotypa påståenden ska hanteras. Förklara varför stereotypa 

utsagor måste skrivas in i domen. Går det eventuellt att markera avstånds-

tagande från uppenbart stereotypa yttranden med bibehållen objektivitet?   

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=930&pid=diva2%3A1198817&c=2&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Gunilla+Byrman+Astrid+Skoglund&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=930&pid=diva2%3A1198817&c=2&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Gunilla+Byrman+Astrid+Skoglund&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprak-och-samhalle/2016-09-16-jamstallt-sprak.-en-handbok-i-att-skriva-och-tala-jamstallt.html
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3. Förekommer ord som pekar ut könstillhörighet och biologiskt föräldraskap 

i sammanhang där sådan information inte är relevant?  

Ord som pekar ut könstillhörighet och biologiskt föräldraskap, till exempel 

mamma och pappa, kan vara berättigade att ha med i exempelvis vårdnadsdomar 

för att på ett vardagsnära sätt återge vad barn har berättat under förundersök-

ningen. Ett generellt råd är att undvika slentrianmässig användning av ord som 

pekar ut könstillhörighet och biologiskt föräldraskap. Använd i första hand par-

ternas namn och genusneutrala ord som vårdnadshavare.  

 

4. Förekommer sexistiska eller homofoba skällsord i domen?  

Sexistiska och homofoba skällsord är ord som nedvärderar någon på grund av kön 

eller sexuell tillhörighet (Milles 2008:77). Verbala kränkningar som anspelar på 

sexistiska och homofoba värderingar kan utgöra rekvisit i brottmål, men det finns 

några frågor att ta ställning till innan sådana ord återges i domen:  

 

 Är det nödvändigt att verbala kränkningar som framkommit under 

förundersökningen och rättegången återges ordagrant i domen?  

 Om svaret är ja – är ordet markerat med citattecken?  

 Finns det någon förklaring i domskälen till varför den verbala kränkningen 

återges i domen?  

 

5. Framgår rättens könssammansättning i domen?  

Sätt ut namn på nämndemännen i den mån det är möjligt. Ordet nämndeman är i 

sig självt inte genusneutralt, utan kan för personer utan juridiska förkunskaper 

missuppfattas som att nämnden enbart består av män. Genom att sätta ut namnen 

på nämndemännen underlättas granskning av nämndens könssammansättning.  

 

6. Är avsnitten Utredning och Domskäl tydligt separerade i domen?  

I domar med vävda domskäl kan det vara svårt för lekmannaläsare att urskilja vem 

eller vilka det är som står bakom till exempel sexistiska, rasistiska eller homofoba 

yttranden. För att undvika röstsammanblandning räcker det inte att separera de 

olika rösterna från varandra genom att använda underrubriker. Det behövs också 

återkommande referatmarkörer i den löpande texten. (Exempel: Enligt Anna 

Andersson har Anders Andersson vid tre tillfällen kallat henne ”hora” och dragit 

henne i håret.) Ett generellt råd är att undvika vävda domskäl om det finns minsta 

risk för röstsammanblandning. Är referat och domskäl tydligt avgränsade i 

domen, så att den verbala kränkningen inte kan missuppfattas som rättens ordval? 

 

 

 


